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W&t GenöötJcMp et-kent gëetïe exempïaa-

ren voor echt , dan die door eenen der

Secretarisfen eigenhandig tnderteekend
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W as het , by de uitgave van het

eerfte deel, niet onaangenaam voor
het zelve geplaatst te zien een kort

verhaal van de opkomst en den
voortgang van het Z^eeuwsch Ge-

motjchap tot op dien tyd toe, het

zal ook nu, naar wy vertrouwen,
den lezer niet mishagen eenig be-

richt te ontfangen van deszelfs ver-

dere verrichtingen, in zoo ver het

algemeen daar in zyn belang kan
vinden.

De eerfle algemeene vergade-

,
' * - ring,
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gehouden den vyfentwintig-

ilen van herfstmaand des jaars

MDCCLXX, werdt plechtig geo-

pend door den Heer winckel-
MAN, Préefident van het Genoot-

fchap , die by deze gelegenheid ee-

ne welgepaste redenvoering hieldt

over den voortgang der wetenfchap-

pen in Nederland federt het begin

luan deze achtiende eeuwe. Die re-

denvoering, toen met aandacht,

genoegen en volle goedkeuring

door alle de tegenwoordig zynde

Heeren DireBeuren en Leden aan-

gehoord , was van dezen volgen-

den inhoud:^ V^ ^'^ - o'*'

-ocM V N E:«.ÉiE R;E N; ri^'t)

Ue zeden vati orïzé voorouders waren , over
het algemeen genomen, beter dan in onze dagen*

Niemand, ten zy een vreemdeling in zyn eigen

vaderland , zal het tegendeel ftaande houden.
Trouwens eene naauwkeurige vergelyking

der vorige en hedendaagfche zeden zou tegen

«yn gevoelen lynrecht invliegen.—— Daar-
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entegen zyn de wetenfchappen in deze eeuwe
tot eenen meerderen trap van volmaaktheid

in Nederland geftegen. Niemand vatte dit in

dien zin , als of wy op de kundigheden van

onze voorvaders laag moeten vallen , en hun-

ne uitftekende verdienften gering achten.

Neen, zy hadden vernuft, geest, verftand,

geleerdheid, waren naarftig, oplettende, on-

vermoeid in den arbeid. Het is ons groot

voorrecht, dat men thans op de fchouders

van die groote mannen moge ftaan , om zoo
veel verder te zien, en de zaken meer te

doorgronden. Zy verdienen allen lof, wel-
ken aan hun te betwisten alleen vallen kan,

in laage geesten , die hunnen eigen roem zoe-

ken in de verachting van anderen, met welken
zy niet verdienen op eenen dag genoemd te

worden. Dan dit neemt geenzins weg, dac

de nakomelingen, geduurende deze eeuwe, ge-

lukkig flaagden in hunne pogingen, ter vol-

tooijinge der nuttige wetenfchappen, waar
van de doorflaandfte bewyzen overvloedig

voor handen zyn.

Vergunt my, myne heeren, dit ftuk

een weinig breeder te mogen voordragen ,

en , by deze eerfte algemeene Vergadering van
het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchap-
pen, onderfcheiden aan te toonen den voort-

gang der wetenfchappen in Nederland federt
het begin van deze achtiende eeuwe.

Ik heb in dezen geen oogmerk iemand te

willen leeren , maar myn doelwit is enkel my
zelven , en een ieder der Bellierders en Le-
den van ons Genootfchap op te wekken , ter

* 2 in-
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infpanninge van alle onze vermogens om de
heerlyke wetenfchappen voort te zetten , en ,

zoo veel in ons is, te volmaaken,

Befchouwen wy met een eerbiedig oog de
GODGELEERDHEID, wy behocven geen o-

genblik te twylFelen aan hare groote vorde-
ringen binnen ons Vaderland in deze onze
eeuwe. Denkt op een eenvouwdigst voorftel

der Godlyke waarheden , gezuivert van zoo
vele fchoolfche fpitsvinnigheden en onnuttige

twistvragen. Bepaalt U by het gematigd on-
derwys in de wederlegging der dwalenden,
een onderwys zonder verflandeloozen yver
of fchandelyk vervoerden drift. Men lette op
de bondige wyze der verklaringe van de hei-

lige fchriften , en in 't byzonder van de voor-
zeggingen , gelykenisfen , voorbeelden en ge-

fchiedenisfen, met achterlating van bloote

befpiegelingen, losfe gisfingen en ongegronde
hersfenfchimmen. Mag deze eeuwe zich

niet met recht beroemen op een groot aantal

van voorname Nederlandfche Godgeleerden ?

Laat ik alleen mogen opnoemen van Til,

Mark , Jf^itzius , F'itringa , vader en zoon ,

d* Outrein , Burman , van Alphen , Helten-

broek , van den Honerts , Fabricius , Lampe ,

fVesfelius , Gerdes , Saiirin , Hartman , f^e-

nema , Gurtlerus , Andala , Plevier : by wel-
ken zeer vele anderen konnen gevoegd wor-
den. De fchriften van deze wydberoemde
mannen hebben hunne namen in en buiten ons
gemeenebest vereeuwigd. Vertaalde men
federt eenige jaren de fchriften van Engelfche

en



(V)
en Franfche Deïsten , van welken ik Boting'
broke en Fbltaire alleen melde, gaven de la
Mettrie en anderen in ons Vaderland fchrif-

ten van dien vrygeestigen aaart in 'c lichc, het
gaf anderen gelegenheid om den Christelyken
Godsdienst nader te llaaven , en het ongeloof
zoo manlyk te beftryden , dat dit ftuk uitge-
madkt zy, en 'er tot het voorname van de
zaak weinig of niets zy toe te doen. De po-
gingen van Hoffmauy Van Zon ^ Bareuth,
Hofflede , Schacht, en der Hollandfche Joden
zyn genoeg bekend en geprezen.

De RECHTSGELEERDHEID heeftin deze
eeuwe groote Happen van bevordering gedaan.
Hoe veel moeite is 'er aangewend om de
fchriften der oudfle Romeinfche Rechtsge-
leerden te verzamelen , uit te geven , en oor-
deelkundig in de ware lezing en meening te
herftellen. Men weet , wat Schulting en Can-
negieter daar toe hebben bygedragen. Zeer
velen in ons Vaderland verklaarden met alle

oplettenheid de wetten der Grieken en Romei-
nen , welke zy uit de oudheden en gefchiede-
nisfen niet weinig ophelderden. Ten dezen
opzichte kan Nederland bogen op den geleer-
den arbeid van Voet, Rucker, Foorda, JVie-
Ung, tVesfeling, van de Water y Moorman,
Noest , van Eek , Otto , Trotz , Schomaker ,

Noodt y Westenberg, Mauricius , Meerman,
van Hasfelt, Heineccius, Z. Huber; by wel-
ken ik nog alleen voege den grooten Bynkers-
hoek, wiens oirfprong uit het nabuurig Mid'
detburg aan Zeeland geen geringe eer aandoet,

* 3 ge-
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gelyk deszefs uitgegevene werken , by allen

,

die prys op ware geleerdheid ftellen , den
jneesten roem verwerven. De voortgang van
het natuurlyk recht is zeer zichtbaar. Wie
kent en bewondert niet de kundigheid van
yitriarius en Barbeyrac ? Wie weet niet hoe
ver van der Marck daar in gevorderd zy , en 't

zelve met kracht van redenen verhefFe, als

't welk, volgens de regelen van eene gezon-
de ftaatkunde , van grooter aanbelang voor
ons vaderland is, dan de burgerlyke wetten
der Romeinen, van welker godsdienst, re-

geeringswyze en zeden , waar naar hunne
wetten gefchikt waren , wy veel verfchillen.

Trouwens, moeten alle wetten , eenvouwdig ,

kort , en weinig in getal zyn , om geen ftrikken

maar een voorfchrift van onzen levenstrantte
konnen wezen , gelyk Grotius en de Vives
zeer wel zeiden , wat brengt dan die groote
baaijert der Roomfche wetten ten wege , als

dat de twistgedingen in de pleitzaalen een lan-

gen reeks van jaren worden uitgerekt en eene
onzekere uitkomst hebben ? Het vaderland-

fche recht , in deze eeuw meer dan te voren
beoeffend , maakte eenen aanzienlyken voort-
gang. Daar toe diende in 't byzonder het
gebruik der uitgegevene Plakaatboeken , Char-
terboeken , Coftumen , Handvesten en voor-
rechten van verfcheidene landfchappen en fte-

den , vv^aar in Mieris, van de tP'ater , Wa'
gmaar. Oosten de Bruin , de Tiinmerman,
Scheltus, de Baron Thoe Schwartzenberg en
anderen met lof gearbeid hebben.

Wie
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Wie eenJge denkbeelden heeft van 't verhe-
ven nut der geneeskunde en foortgelyké

wetenfchappen , zal met genoegen herdenken
de roemwaardige pogingen van zoo vele

groote mannen tot hare meerdere volmaaking.
De Geneeskunde , indienengen zingenomen,

is ongetwytFeld veel verfchuldigd aan de Gor-
ter j Oosterdyk , vader en zoon , van Sivieten ,

Schwenke , P^ink , Baster , Sandifort , Cam-
per , Grashuis, Kloekhof, de Monchy , van
Geuns , Nahuis , en anderen , onder welken by*?

zonder uitblinkt de groote Boerhave, die Ne-
derlandfche Hippocrates, die tweede Gale-
nus, die betere Aretaeus Cappadox ; een man,
wiens zinfpreuk Jtmplex JigilPum veri in alle

zyne fchriften doorftraalt ; een man , wien nieC

alleen naar zyne verdienften een marmeren ge-
denkteeken te Leiden is opgericht , maar wien
ook alle volken voor den grootften Genees-
heer in deze eeuwe naar waarheid erkennen.

Indien de inenting der kinderpokjes van
zulk een voordeel is, als velen gelooven, dan
heeft Nederland recht om zich te beroemen
dat dezelve daar zeer gekoesterd en tot meer-
dere volmaaktheid zy gebracht , waar van on-
der anderen de fchriften van Chais , van
Ghert , Hovius en Dryfhout getuigenis zullen

opgeven. De Ontleedkunde in 't byzonder
beklom in ons vaderland een hoogen trap.

Üm nu van Ruysch en de overigen te zwygen

,

ik gewaag alleen van den uitmuntenden Ai-
binus , wiens ontieedkundige tafelen en fchrif-

ten hooggefchat worden , gelyk Engeland en
Vrankryk zelfs hem den naam geven van dei^

* 4 kun-
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kundigften in deze wetenfchap.— De Scheikuti'

de werdt niec weinig begun/ligd door de onge-
meene ervarenheid van den gemelden Boer^
have en van Gaubius , die het heilzaam mid-
dei aan de hand gaf, om, door hulpe der fchei-

kunde , het fchadelyk mengzel der loodftoffen

in de wynen te ontdekken , by welke ontdek-
king ons land, in deze dagen, een groot be-
lang heeft.

Tot de volmaaking der Kruidkunde is federt

deze eeuwe niet weinig toegebracht door Wa-
'chendorf^ Burmariy Camper ^ Gronovius, de

Gorter , van Rooyen , Baster , en Meeze ; die

de kruiden en planten in eene gefchikte order
hebben voorgefteld , derzelver natuurlyke
hiftorie en geneeskundig gebruik befchreven,
en de kundigheid van dit ryk hebben voort-
geplant , waar door zy dezelfde achting ver-
dienen als Miller in Engeland en Linnaus in

Zweden. Is 'er eene wetenfchap , welke
geduurende de achtiende eeuwe in de Neder-
landen is uitgebreid, het is buiten tegen fpraak

de Heelkunde , waar op men zich met allen vlyc

heeft toegelegd. De ondervinding leert dit ge-
noegzaam in alle fteden van ons genieenebest.

Noch beroepe ik my op Titjing, Sannie, Ten
Haaf, van der Haar, vanGesfcher , die, be-
halven anderen , getoond hebben dat Vrankryk
nu geen redenen meer heeft om zich alleen

op wakkere Heelkundigen te- verheffen.

Vooral is de heilzame Proedkunde , te voren
zoo fch^ndelj^k verzuimd , federt eenigen tyd

,

In deze landen merkelyk verbeterd en met op-
let^enheid beoeffend. De dienften , welke van
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Deventer, Plevier y Roonhuizen , Camper, de
Gorter , de Wmd en Gallandat in dezen ge-
daan hebben , zullen nooit genoeg kunnen
erkend en geprezen worden. Hoe velen zyn
thans reeds toe nut van 't menschdom, die
zonder deze verbeterde kundigheid met een
geklemd hoofd in de geboorte zouden geflor-
ven zyn, of op eene andere wyze hunne ei-

gene moeders tot hun graf gehad hebben.

Gaan wy over ter befchouwinge van de
WYSBEGEER TE, en de wetenfchappen daar
onder begrepen , wy ontdekken al haast, dat
zy eenen grooten voortgang binnen deze te-

genwoordige eeuwe, ook in Nederland, ge-
maakt hebben. Sedert 'ƒ Gravezande den
fmaak van Newton allereerst heeft ingevoerd
in de proef ondervindefyke Natuurkunde hebben
anderen dat zelfde voetfpoor gelukkig betre-
den. Het zal genoeg zyn , indien ik Musfchen-
broek vermelde , wiens naam geheel Europa
doorklinkt , en op wiens fchriften de beroem-
de NoUet den hoogden prys gefteld heeft.
In 't byzonder ontdekte Engelman den aart der
werkinge van de Eleftriciteit nader door de
proeven , waar van Allamand en Kleyn het
geneeskundig gebruik in de beroerd heid heb-
ben getracht aan te toonen.— In de Overnam
tuurkunde hebben Engelhard en van de IVyw
persfe bewezen , hoe veel de onderfcheidende
denkbeelden en een naauwkeurig voor/lel ple-
gen toetebrengen tot bevordering van eene
allernuttigfte wetenfchap.
De Sterrekunde is veel verplicht aan Odé,

* 5 Klin^
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Klinkenberg , Schim , Nettis , de Munck en
voor al aan Lulofs , Wiens veelvuldige aan-
merkingen op dit Huk bekend en in elks han-
den zj^n. Het groot belang , dat ook de zee-

vaart heeft by de Sterrekunde moet kundigen
opwekken om dezelve , zoo veel mogelyk

,

meer te volmaaken. De JViskunde en
Algebra verkregen fterken voortgang door de
fchranderheid van BernouUiy Hennen, Bias-

Jkre , W^olfram en Reitz , Welke laatfte wel
een der eerile plaatfen onder de kundigen van
dezen rang verdiende. Naar mate men
deze wetenfchappen meer zag bloeijen, werdt
de Werktuigkunde vooral in de fcheepsgebou-
wen, water- en windmolens, tot meerdere
volkomenheid opgevoerd , en niet minder de
Krygsbouwkunde , waar omtrent Coehoorn ,

Vpey , Klinkenberg , de Creutznach , Lieftinck

en anderen op eene loflyke wyze onledig wa-
ren.—- Een groote meenigte van kundige
mannen hieldt zich federt een geruimen tyd
bezig met het navorfchen der Natuurlyh
Hijlorie zoo van vreemde gewesten als voor-
naamlyk van ons vaderland. Zy waren zeer
zorgvuldig in alles gade te Haan wat daartoe
eenige betrekking mochte hebben. De naar-

ftigheid , fchranderheid , naauwkeurigheid en
fcherpziende oogen van Leeuwenhoek , Swam-
merdam , Nieuiventyt , Schlosfer , Vosmaer ,

Baster^ Houttuyn , Boddaert, Lyonnet , Francq
van Berkhey , Fermin, Nozeman en vele an-
deren in Nederland zyn ver boven onzen lof,

en verdienen dubbel in hoogachting gehou-
den te worden. Trouwens de natuurlyk»

hifto^
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hiftorie is aangenaam voor den geest, en
wekt ons op toe verheerlyking van den wy-
zen Schepper , Wiens eeuwige kracht en
Godlykheid in de werken der nature zoo
luisterryk gezien worden.

Staan wy ten laasten ftil by de fraaye
LETTEREN, gclyk zy geheten worden , en 't

gene daar toe behoort , wy befpeuren dat
daar in , geduurende deze loopende eeuwe, in

ons vaderland zulke ftappen van bevordering
gedaan zyn, als nooit te voren. In de ou-
de Penningkunde en Opfchriften , toonden Hu"
verkamp , Oudendorp , Coo(, Hesfelius , Hult-
man , Cannegieter , Saxe en byzondcr Bur^
man de tweede hoe veel zy vermochten, en
van welk gewicht die opfchriften en pennin-
gen in de letterkunde moeten gefchac wor-
den. De oudheden en gefchiedenisfen van
vreemde volken werden voortrefFelyk behan-
deld door tVesfeling, Offi,rhaiis , Beaufort en
anderen. In 't byzonder gaf men zich in de-
ze eeuwe veel werks om de oudheden en ge-
fchiedenisfen van Nederland, zoo in 't kerke-
lyke als wereldlyke , in een helder daglicht te
flellen. Men denke aan y^lting. Haverkamp,
Halma , Dumbar , Vriemoet , Gerdes , Mat-
thaus , C. Burman , te Clerk , Mieris , van
Loon , Hoynck van Papendrecbt , IV^. Te JV^a'
ter. Oosten de Bruin , van Alkemade , by wel-
ken men mag voegen den Marquis de St. Si-
mon , en , wien ik allereerst had moeten noe-
men, den voortreffelyken gefchiedenisfchry-
yer Wagenaar , aan wien geheel Nederland

voor
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voor zyne Vaderlandfche Hiftorie de hoogde
dankbaarheid verfchuldigd is. Dit gemee-
nebest was in deze eeuwe niet misgedeeld van
beroemde Taalkundigen. 'Er is geen land in

Europa, daar de Oosterfche talen zoo veel

toevlucht vonden, als in Nederland by Schaaf,

Surenhuis f Koolhaas, Lette, Hackman, Re-
tand, Rhenferd, Mil, Rau, Manger , SchrÖ-

der. Kuipers, Scheidius , P^riemoet, dog. al-

lermeest by den gadeloozen Schuitens , wiens
kennis in het Hebreeuwsch, Arabisch, en Sy-
risch onvergelyklyk was, gelyk zyn roem niet

minder buiten ons vaderland, dan in het zel-

ve, hemelhoog geftegen is.— Geen minderen
voortgang maakten de Griekfche Letteren door
de ongemeene kundigheden van Perizonius,

Jenjlus , Bos , Duker , d' Orville , Pierfon ,

fl?' Arnaud , Heringa , Ahresch , Hogeveen , van
Lennep , de Rhoer, by welken ik, om door
het optellen van zoo vele namen niet te ver-

velen, alleen zal voegen de wereldberoem-
de Hemjlerhuis , PFes/eling en Alberti, die

voorheen hebben uitgemunt, gelyk Vdlcke-

naar en Rubnkenius roemruchtig in hun voet-

fpoor treden. Hoe kundig Gravius,
Gronovius, Drakenborg, Snakenburg, Ouden'
dorp , van Staveren , Vonck , Arntzenius ,

Schrader en de Burmans in de Latynfche taal-

kunde waren of nog zyn , bewyzen hunne
fchriften onwraakbaar. Aan zulke groote
mannen zyn wy verfchuldigd de beste uitga-

ven van eenige Arabifche , en van de meeste
Griekfche en Latynfche fchryvers; uitgaven,

welke ook by de uitheemfchen den weiver-
dien-
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dienden lof hebben weggedragen.— Laat
ik dit eene noch zeggen , dat onze Nederland'

fcbe taal en dichtkunde federt het begin der
achtiende eeuwe de opmerkzaamheid en ar-

beid van velen ftaar zich getrokken hebben.
Welke dankerkentenis is onze moederfpraak
fchuldigaan Ten Kate , Hoogfïraten, Burman,
Huydekooper en Kluit? Het getal der dich-
ters in Nederland is zeer groot. Pootf Hoog-
vliet , Snakenburg , de la Ruey Boddaert, Moor-
mant P^oet , Trip, Schutte, Feitama, An'
driesfen en zoo vele anderen zyn aan elk be-
kend. En zoo lang Davids heldendaden ge-
roemd worden , zal de naam van Juffrouw
van Mereken, leven.

Ik vleye my , dat deze fchets ons allen zal
herinnerd hebben, dat allerleye wetenfchap-
pen in ons gezegend vaderland , federt den be-
ginne van deze eeuwe een merkelyken voort-
gang maakten , en dat het geene derzelve aan
kundige voorflanders, en geoeffende bevor-
deraars ontbrak.

Was hetgeen onaanzienlyk middel om, in
de meeste ryken , de wetenfchappen voort
te planten , dat men geleerde genootfchappea
van verfchillenden aart oprichte, gelyk in de-
ze eeuwe plaats vondt in yirankryk, Duitsch"
land, Schotland, Spanje, Italië, Rusland,
Denemarken en elders , men floeg dien zelf-
den weg in federt weinige jaren in ons va-
derland. Om nu niet te fpreken van fom-
mige byzondere gezelfchappen ter bevorde-

rin-
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'ringe van de Heel- en Wiskunde , of van het
Zèegatum Stolpianum, men weet dac in minder
dan twintig jaren zyn opgericht de Holland-

fche Maatfchappy der Wetenfchappen te Haar-
lem, de Maatfchappy tot redding der dren-

kelingen, en de Teeken- Akademie te Am-
flerdam, het Bataafsch Genootfchap der proef-

ondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam,
het Genootfchap der Vaderlandfche Letter-

kunde te Leiden, de Genootfchappen ter

bevorderinge van het Vaderlandfche Recht,
en tot voltooying van den akkerbouw te Gro-
ningen , en het Zeeuwsch Genootfchap der

"Wetenfchappen te Vlisfingen , v/aar op wy
allen, in onzen onderfcheiden rang, de naaste

betrekking hebben , en welks beftendige wel-
vaart geen gering deel van onze bedoelingen
en pogingen zyn moet. De God der weten-
fchappen bevestige het zelve tot in lengte van
dagen, en doe alle deszelfs verrichtingen
ftrekken tot zyne heerlykheid , tot welzyn
van 't menschdom in 't gemeen en in 'tby-

zonder van onze landsgenooten !

Na het eindigen van deze reden-

voering, welke op het verzoek
van het Genootfchap door den
druk gemeen wordt gemaakt, is

men getreden tot de behandeling

der zaken, waar toe de algemee-

ne
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ne vergadering was by één geroe-

pen.

Van de antwoorden op de vra-

ge [welke zyn de bewoners van Zee-
land geweest tot aan de vyftiende eew-

we ; hoedanig waren hunne zeden en

Godsdienstplichten', en welken oor-

Jprong en voortgang hebhen defraat-
je letteren , kunflen en weten/chap.

pen onder dezelven gehad ^^ opg^"
geven voor het jaar MDCCLXX,
oordeelde het Genootfchap het bes-

te te zyn, 't gene tot een zinfpreuk

voerde: omne tulit pundium
^ qvi

mijcuit utile dulci. By de opening
van het verzegeld billet bleek, dat

de fchryver van deze verhandeling
was de Heer didericus van
CRUisSELBERGEN, Rector der

Latynfche fchole te J^lisfmgen, aan
wien dan ook de prys der goudea
medaille is toegewezen.

1

Wyders oordeelde het Genoot*
ichap , dat van de verhandelingen,

ge-
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gefchreven door zulken die geen
leden zyn, en die voor den tyd

der algemeene Vergaderinge wa-
ren toegezonden, den prys der

twee zilveren medailles moesten
wegdragen die van den Heer jan
M A c Qu E T , AiediciridS Do5lor en

Schepen te Zierikzee , onderzoeken-

de wat het is, dat men in de Ge»

neeskunde de werkende nature noemt
,

en van den Heer albert lief-
tin c k Ingenieur te Groningen , han-

delende over een nieuwe manier om
kleine zeshoeken te verjlerken, en in

dezelve een behoorlyke verdediging

te verkrygen , en over de gordynen

der vestingen.

De vrage, in het vorige Pro-

gramma opgegeven, om voorden
eerften van bloeimaand 's jaars

MDCCLXXl te beantwoorden
\welke zyn de redenen der meenig-

njuldige vallen of grondbraken in de

Zee-dyken , voornaamlyk die der Pror

vin-
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fuinde Zeeland , en op nxelke fuöysse

konnen dezelve best voorgekomen , of^

daar zynde^ Jpoedigit en minst kost'

haar herjleldworden ?'\ werdt nader

vastgeüeld , en als een vraag , om
voor den eerden van bloeimaand

MDCCLXXII te beantwoorden,

opgegeven ; Mag een Natuur-onder^

zoeker uit de reeds gemaakte waar"

nemingen en proef-ondervindingen

g'evolgen trekken ter uitvorjchinge

van de noch onbekende oorzaken der

verjchynjelen P zoo ja , hoe verre

mag hy daar in voortgaan, en weU
ke regelen moet hy daar omtrent m
acht nemen?

Dan, om de antwoorden op de

vragen, by vervolg van tyd, van
uitgebreider nut te doen zyn^ en

aan zulken, die, in eenigen op
zichte Leden van 't Genootfchap

zynde, uit dien hoofde naar den
prys niet konnen dingen , evenwel

gelegenheid te geven om het hun-

II. Deel. ** ne
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ne toe te brengen toe opheldering

der voorgeflelde vragen, is vast-

gefleld , dat het den Leden , des

goedvindende, zal vrydaan, om,,
zonder naar den prys te dingen,

over de opgegevene vragen te

fchryven, en hunne antwoorden,
op de bepaalde wyze, alleen met
byvoeging van de woorden Lid
njan het Zeeuwsch Genootjchap ach-

ter de zinfpreuk te laten toeko-

men, in welken geval het Genoot-
fchap daar van, 'tzy voor het ge-

heel of ten deele , een nuttig ge-

bruik zal trachten te maken. Tot
dit befluit kreeg men aanleiding

door de bedenkingen, welke de

Heer 's gravezande had mede-
gedeeld , en die van dezen inhoud

waren

:

BEDENKINGEN over de

ivyze om meer voordeel te trek-

ken , dan tot nu toe , ten nut-

te van het gemeene belang der

Kon-
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Konften en Wetenfchapperi is

gefchied, uit de Antwoorden

,

op de uitgefchreevene Vragen
der Geletterde Genootfchap-

pen ; en om de geleegenheid ,

tot het gemeenfchappelyk arbei-

den aan de begeerde oplosjingen

uitgebreider te maken:

Toegezonden aan het Zeeuwr

Jche Genootfchap der Weten-
fchappen te Vlisjlngen, door

ADRIANUS 's GRAVEZAN-
DE, Bedienaar des Godlyken
woords te Middelburg.

r/
jT^o pryslyk het doelwit is der Geletterde

Geïiootfchappen in 't uitfchryven van gewig-
tige Vragen , ter beantwoording , door zul-

ken , die geen Leden zyn dier Genootfchap-
pen ; zo wenschlyk ware het, dat altey die be-

kwaamheid hebben, om aan de oplosjtng te

arbeiden , daar toe de geleegenheid konden er-

langen; en dat uit den arbeid, die dadelyk
wordt aangewend , het meeste 'voordeet , ten

nutte van 't gemeen belang der konllen en we-
tenfchappen konde worden getrokken.

Doch" in beide deeze opzigten, fchynt ee-

nig gebrek te zyn, en derhalven eene verbeei-

tering te konnen plaats grijpen.
*• 2 Want
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Want, het is natuurlyk te denken, dat wan-
neer 'er eenige Fraag wordt bekend gemaakt,
elky dieeenige ervarenheid bezit in de weten-
fchap, waar uit dezelve is ontleend, ongevoe-

lig by zich zelven overweegt, en nadenkt,
of hy in ftaat zyn zoude, daar op eenig ant-

woord toe te ftellen ? mogelyk zullen verfchei-

den aangeprikkeld worden , om op dat onder-
werp met bepalinge te denken ; of ook wel
om hunnen ouden voorraad , wel eer reeds
opzettelyk bewerkt, of enkel uit toevallige

opmerkinge en ondervindinge aangeteekend

,

van nieuws te overzien , in orde te brengen

,

en te vokoojen» Maar is imand een lid van
dit Genootfchap, 't welk de vraag opgaf, hy
zal zynen arbeid laaien leggen , om dat het hem
niet vry flaat naa den prys te dingen ; en hy
verlangt alleen met eene dubbele nieuwsgie-
righeid te zien wat 'er ter beantwoording zal

voorkomen. Doch is hy noch. geen lid y hy
beproeft zyne krachten, ontwerpt eene ver-

handeling, en zendt dezelve aan het Ge-
-nootfchap ; 't getal der zulken , die hunne ont-

fwerpen afzenden kan vry aanmerkelyk zyn ;

immers zo men eenig gevolg tot foortgelyke

gevallen mag trekken, uit de lysten, welke
de Beftuurders van 't stolpiaansche le-

gaat y gewoon zyn, wegens de ingekoome
verhandelingen in elk Huk te geeven ; waar
door zy aan een igelyk zekerheid bezorgen om
te konnen weeten , dat zyn werk ook onder ^C

oog der Bejluurderen is geweest ; en waar door
zy aan \ gemeen doen zien, hoe de huty om
nuttig te zyn , in veelen wordt opgewekt , als

ine-
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mede op welken tak van kundigheeden , de
meesten zich zoeken te bevlytigen,

't Is niet te denken, dat alk , die de hand
aan 't werk flaan , en hunnen arbeid overzon-
den, eevm gelukkig zouden geflaagd hebben.

Echter brengt de aart der zake mede, dat
fchoon niet alle de toegezondene verhandelin-
gen even ivigtig mogcen zyn ; ja zelvs alle te

Jamen , (dat wel eens gebeurd is) niet toereiken-

de , om de voorgeftelde vraag volleedig opi te

losfen, 'er nochtans vermoedelykg^m^m^ ver-
handeling wordt afgevaardigd, waar van niet,

de opfteller zich verbeeldde , dat hy iets aan-
bragte, 't geen de aandacht van 't Genootfchap
verdienen konde, of zelfs ó^izynjiuk van dien
aart ware over 't geheel, dat hy zich vleijen,

konde, met eene flille hoope op den prys. rl

En waarlyk , 'er is waarfchynelykheid , dat
in elke verhandeling, (indien de opftellers,

door ongereegelde zelvsliefde niet te zeer zyn
verbysterd) noch al iets zyn konde, dat niet

geheel verwerpelyk ware; ja dat fommige,
(welker opitel, ten aanzien van den geheelen

inhoud en bewerking van geen groot belang konde
gekeurd worden, altans niet, om naa den prys
te dingen), nochtans een of andere nuttige

ivaarneeming , ondervinding, ontdekking, of
welgegronde beo^deeling van zaken, oorzaken

of gewrochten , als mede eenige beproefde hulp-

middelen bevatteden , die voor de beöeffenaars

der wetenfchappen zonderling aangenaam , en
tot verdere aanleiding dienstbaar zyn konden.
Ook kon '[gebeuren, wanneer de vraagftuk-

Ueü mefr dan Hn lid behelzen , dat door
** S imand
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imand, op éèn lid voldoende wierdc geant-

woord, doch voor het overige niet genoeg
ter zake.

Vervolgens is 't mogelyk, dat verfcheide zeer

goede verhandelingen te gelyk konden inkoo-

men ; van welke 'er maar eene de beste kan
gekeurd worden, en eenige weinige y als 't

naaste komende aan de beste , ook ten gebruike

worden afgezonderd, terwyl alle de overigen

ter zyde moeten worden gelegd. By welke
geleegenheid, wel eens de weegfchaal van 't

oordeelt der geenen, die de keus bepalen moe-
ten, zeer kan worden gejlingerd, wanneer zy
met eenige fmerte zich genoodzaakt gien, te

moeten voorbygaan fonmüge verhandelingen

,

die wel over \geheet den prys niet konden be-

haalen, maar nochtans eenige byzonderbeeden

Van wezenidlyk belang bevatteden. Byzon-
derheeden, die in haarfoort , voortrejfiyk kon-
jien zyn; die niet verdienden aan de vergee-

felhsid te worden overgegeeven , maar in te-

gendeel dat derzelver rnedede^lers veel eer
wierden aangemoedigd: Byzonderbeeden zelfs,

die in de verhandelingen , welke den prys be-

haalden , niet voorkwamen , en tot meerder
volmaking derzelver zouden hebben konnen
^rekken.

't Spreekt dan. van zelve, dewyl alles wat
op eenige wyze den prys niet ontfangc , in 't

duistere blyft, derhalven het minjle gedeelte
van den arbeid , dien veelen aanvjendden , tot

mit van 't gemeen, kan worden gebruikt, en
voor de op/ïellers alleen overlaat de bevfiist'

f??}d, d^t zy gepoogd hadden nuttig tg zyni
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gepaard echter met fpyt , dat het gemeen geen

voordeet bekomt van hunne i;/yf; en dat zelvs,

dan geene, 't welk zy met eenig recht ge-

meend hadden aangenaam en nuttig te zullen

zyn , zo wordt ter zyde gelegd, dat de fcha-

de daar van, door de verhandelingen, die uit-

gegeven worden, niet ten vollen, wordt ver-

goed. Waar door hun de lust ontvalt, om 't

geen zy verder mogten bezitten mede te dee-

len. 'cis waar 't blyft hun vry , buiten het

Genootfchap, hunne Byzonderjieeden in 't

licht te brengen j of het geene zy byzonder

hebben wederom aan het zelve aan te bieden

,

om onder de berichten van zulken , die geen

Leden zyn, in zyne verhandelingen plaats te

vinden : maar wie zal 'c onderneemen , met
zyn werk andermaal te voorfchyn te komen ,

by eene vergadering, die dat zelve reeds had

ter zyde gelegd , en mogelyk ook dat Byzou'

dere , van weinig belang gekeurd? en vooral

na dat reeds andere verhandelingen y door de-

zelve, met goedkeuringe zyn uitgegeeven.

Uit dit alles ryst de Bedenking, of'er geen

iveg zy, om meerder voordeel te trek-

ken, dan nu gefchiedt, uit den veelvuldigen

arbeid y die door veelen, (geene Leeden der

Maatfchappye zynde) welke , hunne Ant-

woorden afzenden , wordt hefteed ? en of de

geleegenheid om te arbeiden aan de oplosfin^s

der vraagjliikken % mtt uitgebreider konde wor-
den gemaakt , en verfchaft ook aan hun , die

J-éCeden van 'f Genootfchap zyn ?

Wat het eerjle betreft ; 't gemeen zoude

noch MEER VOORDEEL koiuien trekken uit

dien
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^ien aangewenden arbeid van veekn , wan»
neer de nuttigste b yzonderheeden,
MÏt de verhandelingen , (wier lot anders moest
warden , in het duistere te blyven leggen),
wierden by een gezameld, en dievenf de ge-^

kroonde verhandelingen, uitgegeeven, tot aan-
vulling of nader bevestiging van dezelve, en
dus tot MEERDER Opheldering van 't voor-
geftelde vraagftuk.

Om dit met de minfle moeite te doen , moest
het Genootfchap by het leezen der overge-
zondene Verhandelingen, zulke Byzonderbee-
deUf die der aandacht waardig fcheenen a ant
STIPPEN. En na dat de yrys oi pryzen waa-r

ren toegeweezen aan de beste voor/lellen ,

als dan de overige antwoorden noch eens door^
loopeni de aangejiipte Byzonderheeden beöor^
deelen , of dezelve, (na dat alles is afgelee-

zen), noch 20 aanmerkelyk voorkwamen als

by de eerfte leezinge; en voorts dezelve by
wyze van aanteekeningen , plaatfen onder de
gekroonde Verhandelingen, daar dezelve toe

nader opheldering of bevestiging dienen kon-
den. Of anders, die alle in eene willekeurige

f)rde, of naar de orde , in de gekroonde Verban-
handelingen gevolgd , in een afzonderling Hoofd-
deel van gemengde aanmerkingen of berichten ^

betrekkelyk tot het opgegeeven vraagftuk,
by eikanderen voegen.
En op dat niemand reeden had zich te be-

klagen , over 't Jluksgewyze gebruik , dat men
van zyn werk maakte; kon het Genooffchap
ji) 'f vervolg by 't opgeeven eener Vrage

,

^yiien toeleg be^^nji inai^en^ wgar aap dus
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elk door 't overzenden van zyn antwoord»
zich Jlilzwygende zoude onderwerpen. Of hec
konde, by de aankondiging ^ aan wien de prys
is toegeweeaen , zyn oogwit melden , met
eene korte lyst der verhandelingen y waar uit

hetjiukken wiJde overneemen; wanneer 'taan
defchryvers vry ilaan zoude, hunne naamen
te openbaaren, of zich te vergenoegen, dat
hunne zinfpreuk alleen , by 't gebruikte deel

van bun werk wierde gevoegd , en zy 't ge-
noegen hadden, van eenige goedkeuring ^ van
een kundig Genootfchap weg te dragen, en,
fchoon onbekend, nuttig te zyn aan anderen.
Doch dit alles betreft alleen zulke beoefe-

naars der wetenfchappen , welke geen Leden
zyn van 't Genootfchap, dewyldeeze, die Le-
den zyn , geen vryheid hebben naa den prys te

dingen; eene bepaaling, die op de hoogde
billikheid gegrond is; doch die ten gevolge

heeft, dat een groot aantal van Geleerde man-
nen, ten opzigt der voorgefteide vrage, altans

zoveel 't gemeene nut betrek, eenigfins wer-
keloos gefield worden. Zou nu de geteegen-

beid, om 't hunne toe te brengen tot de oplos-

Jing , die door 't Genootfchap was begeerd

,

ook tot hun niet kennen worden uitgebreid ?en
zou men daar toe niet konnen inflaan deezen
weg? dd^thy \opgeeven van eenigvraagfluk ook
de Leeden van 't Genootfchap verzocht wier-
den, om 't geen zy, als zonderling dienjïig, ter
beantwoording van 't zehe hebben mogten , te-

willen opgeevenf en mede deelen, 'tzy in ee-
nige volledige verhandelinge , (indien zy zulks
verkooren) , of liefst by wyze van korte aan-

* * 5 Vfieri
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merkingen of waarnemingen , naar den aart

der zaken. Dat zy dezelve met eene zin-

fpreuk, en byvoeginge van: lid van 't ge-
nootschap; en voorts met den naam in een
verzegeld Biljet overmaakten, naar gewoonte.
Dat eerst de ftukken , die naa den prys don-
gen , van zulke , die geen Leden zyn , wier-
den beoordeeld, en de prys aan het beste toe-

geweezen. En dat daar na 't geen van Leeden
was ingekomen, ingezien, en bepaald wierde,
nvat daar van naar 't oordeel van 't Genoot-
fchap, al of niet if^ gebruiken; wanneer het vry-

heid zoude hebben , het gefloten biljet te ope-
nen , om den nq,am van dat Lid te kennen ,

en met lof te melden. Waar door dan de Le-
den van 'cGenootfchap geleegenheid zoudtdu er-

langen , om zonder naa den prys te dingen

,

mede te arbeiden tot de begeerde oplosfingen

,

en voor 't ge meen nuttig te zyn.

Indien nu deeze Bedenkingen de goedkeuring

NIET mogten wegdragen, zullen ze mogelyk
AANLEIDING geeven , om eenen korter en
veiliger weg op te fpooren , ter bereiking van
hec zelve einde.

Middelburg den 17 April 1770.

Eindelyk werdt in deze Verga-
dering befloten het volgende PrO'

gramma te doen drukken en be-

kend maken:
In
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JLn de Vergadering van het Zeeuwsch Ge-
nootfchap der Wetenfchappen te vliss in-

gen, gehouden den 25 September 1770, is

geoordeeld, dat de vraag: PVelke zyn de be-

wootiers van Zeeland geweest tot aan de vyf-

tiende eeuwe ; hoedanig waren hunne zeden en

Gódsdienstplichten ; en welken oorfprong en

voortgatig hebhen de fraaye letteren , kunflen en

wetenfchappen onder dezelven gehad? door het

zelve in he: jaar 1769 opgegeven om voor
den eerden Mey 1770 te beantwoorden , best

beantwoord is door den Schryver , die tot

zmfpreuk heeft geb; uikt : omne tulit punöium ,

qui miscuit utile dulci, en die by het openen
van zyn billet gebleken is te zyn didericus
VAN CRUissELBER GEN, Re6ior der Latvn-

fche School te f^Hsfingen ; waarom denzelven

de prys van de gouden medaille is toegewe-
zen.

Ook heeft het Genootfchap geoordeeld,
dat de twee zilveren medailles, by het PrO'
gramma in den voorleden jaare beloofd aan

de genen die de beste memorie of waarneming
aafl het zelve zouden doen toekomen, daar

door gemeriteerd zyn by de Heeren jan m ac-
QUET, Med. Dooi. en Schepen te Zierikzee

^

en ALBERTUS LiEFTiNCK, Ingenieur te

Groningen : de eerfte wegens deszelfs Ver-
handeling, waar by hy onderzoekt wat het

is , dat men in de Geneeskunde de werkende Na-
ture noemt; de andere v;egens zyne Verhan-
delingen over de verjlerking van een regulieren

%e^hoek f en de gordymn dcrvesting€n
',
waarom

dan
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dan ook aan ieder derzelven eene zilveren
medaille is toegewezen.

Het Genootfchap vertrouwt , dat , naar mate
blykbaar wordt op welke eene edelmoedige
wyze het zelve deze uitlokkende eere-pryzen
toevoegt , de lust om naar dezelve te dingen
ook algemeener zal worden , en verwacht de
blyken daar van te ondervinden in de ant-

woorden op de vraag, opgegeven ten jaare

1769 om voor den eerften Mey 1771 te be-

antwoorden : Welke zyn de redenen der mee'
nigvuldige vallen of grondbraken in de zee-dy'

ken f voornamelyk die der Provincie Zeeland y

en op nvelke wyze kannen dezelve best voorgeko-

men , of daar zynde fpoedigst en minst kostbaar

herfield worden ?

Thans ftelt het Genootfchap vóór tot eene
vraag om voor den eerften Mey 1772 te be-

antwoorden: Mag een Natuur-Onderzoeker uit

de reeds gemaakte waarnemingen en proef-on-

dervindingen verdere gevolgen trekken ter uit-

vorfchinge van de noch onbekende oorzaaken der

verfchynjfelen? zoo ja, hoe verre mag hy daar
in voortgaan , en welke regelen moet hy daar
omtrent in acht nemen?

De prys, gefteld op ieder van de twee bo-

vengenoemde vragen, voor den Autheur die

dezelve, naar het oordeel van 't Genootfchap,
best beantwoord zal hebben , is een gouden
Medaille, op den llempel van 't Genootfchap
geflagen , met het jaartal en den naam van

Hen fchryver.
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De antwoorden op de vraag moeten niet

met den eigen naam des fchryvers , maar met
eene zinfpreuk geteekend, en met een verze-

geld billet, het welk dezelfde zinfpreuk tot

opfchrift heeft, waar in de? fchryvers naam
en adres gemeld zyn, verzegeld aan den Heer
Justus Tjeenk, Secretaris van dit Genoot-

fchap, zeer leesbaar gefchreven, in het Ne-
derduitsch , Fransch of Lacyn franco worden
toegezonden.

Ieder een, wie hy ook mag wezen, Haat

vry naar den prys te dingen, uitgezonderd

hun die in eenig opzicht Leden van dit Ge-
nootfchap zyn. Ook zal het den genen , die

den prys behalen zal , niet vryftaan zyne ver-

handelinge, waar op hem de prys is toege-

wezen, het zy in 't geheel of ten deele , het

zy afzonderlyk of by eenig ander werk te

doen drukken zonder uitdrukkelyke toeftem-

minge van dit Genootfchap.

Evenwel zal het den Leden , des goedvin-

dende, vryftaan om, fchoon zonder naar den
prys te dingen, over de opgegevene vragen

te fchryven , en derzelver antwoorden op de

bepaalde wyze, alleen met byvoeging van

de woorden Lid van het Zeewwsch Genoot'

fchap achter de Zinfpreuk» te laten toeko-

men , ten einde het Genootfchap daarvan

ook een nuttig gebruik voor het algemeen,
het zy door derzelver Verhandelingen geheel

of by uittrekfels van het byzonderfte mede te

deelen, konne maken.

En
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En ten einde de Verhandelingen door zui-

ken , die geen Leden zyn , toegezonden , en
uit welige maar eene den prys behalen kan

,

evenwel niet in het duister blyven zouden ,

zal het Genootfchap ook daar van gebruik
maken, en dezelve of geheel of ten deele
met den druk gemeen maken , 't zy onder de
bygevoegde zinfpreuk, of met melding der
naamen , indien de fchryvers dezelve aan het
Genootfchap gelieven te openbaren, na dat
de prys zal zyn toegewezen, en zulks in de
nieuwspapieren zyn bekend gemaakt.

Alle de antwoorden zullen moeten inge-

geven zyn voor den eerften Mey 1771 en

1772, na welken tyd geene meer tot den
prys zullen worden toegelaten.

Dit Genootfchap zal ook ontfangen alle

zoodanige flukken , welke aan het zelve

,

door wie het zy , worden toegezonden , be-

helzende eenige nieuwe uitvindingen of ver-

betering van oude, waarnemingen over on-

derfcheidene takken der kunften en weten-
fchappen , en wat meer zou kunnen flrekken

om derzelver uitbreiding te bevorderen ; en

ten einde een ieder daar toe aan te moedigen

,

zal het Genootfchap noch twee zilveren Ge-
denkpenningen uitdeden aan de genen , die

aan het zelve de twee beste memorien en de

beste waarnemingen zullen hebben toegezon-

den.

Se-
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Sedert den tyd der uitgave van
het eerfle deel verloor het Genoot-i

fchap door den dood twee van zy-

ne Direbeuren , de Heeren Mr. A.
STEENGRACHT, Heer van Gryps-
kerke ^ Raad-Penjtonaris van Zee-
land^ en L. F. SCHORER, Raad der
Stad J^lis/Ingen

, wegens deze Provin-
cie gedeputeerd ter Generaliteits Re-
kenkamer ; en drie van zyne Leden

,

de Heeren j. d. van lennep,
Profesjor te Franeke r, p. de wind,
Medicina Do^or en LeBor te Mid-
delburg ^ en D. MEE SE, Hortula-
nus by de Akademie te Franeker^
wiens verhandeling over de verbe-
tering van het heyjiel, aan het Ge-
nootfchap toegezonden , by des
kundigen onderzocht zynde,. aaa
eenige gewichtige zwaarigheden
bevonden werdt onderhevig te
zyn, 'tgeeneHemdeedtbefluiten,
om, naar zyne edelmoedige wyze
van denken, te verzoeken, dat

men
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men met het doen drukken van
isyne verhandeling niet zoude
voortgaan, eer Hy, door proef-ne-

mingen, de deugdelykheid en het

wezenlyk voordeel van zyne ont-

dekkingen zoude hebben onder-

vonden en aangewezen.

Gelyk het verlies van deze Hee-
ren aan het Genootfchap tot geen
geringe fmerte verilrekte, zoo
verblydt het zich onder zyne Di-

re^euren, na het uitgeven van het

voorgaande deel, aangefteld te

zien de Heeren;

c. PLOOS VAN AMSTEL, Jacoh Comelisz

,

Mede-Direfteur van de Teeken-Akademie
te Amjlerdam , en Lid van de Holland-
fche Maatfchappye.

Mr. p. HURGRONjE, Gecommitteerden Raad
ter Admiraliteit te Amjlerdam, Penfiona-

ris Honorair der flad Middelburg.

Mr. D. CRENiER VERWOÜT NOiRET, Schepen
en Raad te Middelburg,

Mr. H. DE HAZE BOM ME, Raad , cn Bewind-
hebber van de W. I. C. te Middelburg.
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A. j. Baron VAN torck, Vry-Heer van Rq-
feudaal t Voorfchoten enz. Lid der Edelen
en Ridderfchap van Gelderland, enz.

Mr, A. VAN DE PUTTE SCHORER, SchepCIl
en Raad te Middelburg.

A. H. Graaf van rechteren. Heer van
Gerejlein, Hoofd-Officier der üad JVyk by

Duurjlede enz.

M. c. DÊ waal. Heer van Lexmond, enz,

Decan van 't Kapittel van Oud-Munller (se

Utrecht,

Mr, A. VAN ZUILEN VAN NYEVELD , Se-
cretaris van Heeren Weesmeesters te Rot*
terdam.

Mr. G. BRANTS EN, ordinair Gedeputeerden,^
wegens Gelderland , ter vergaderinge van
de Heeren Sraaten Generaal enz.

Mr. j. j. HARTSiNCK, Chartcr- en Request-
meester ter Admiraliteit te Amjlerdanif
die reeds te voren Lid van dit Genoot-
fchap was geweest.

w. VAN DER MEULEN, Koopman te Am-
Jlerdam.

p. CLOCKENER, Koopman te Amjlerdam,

ï>. CRAM ER, Koopman te Amferdam,

il Dbel» »*« Mr,
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Mr. j. c. RADERMACHER, te Amfterdam.

w. H. Baron van rouwenoort. Heer
van den Uknpas en Rynenburg, Ridder van
de Duitfche orde , enz.

Mr. G. D. DENicK, Raad en Oud-Burgemees-
ter te Rotterdam , mitsgaders Raad en Fis-

caal ter Admiraliteit op de Maas.

Mr. w. VAN HO GEN DORP Raad indeVroed-
fchap te Rotterdam, Gecommitteerden
Raad van Holland en West-Friesland,

c. B. VOET, Medicinae Dofl:or te Dordrecht,

Tot Leden van het Genootfchap

werden , na de uitgave van het eer-

fte deel, aangenomen de Heeren:

MARQuis DE s T. siMON, Ridder van de
orde van Maltha.

R. VAN sucHTELEN, Kapitein IngeniCur ten

dienfle dezer Landen.

D. VAN GESSCHER, Heelmeester te Am*
flerdam»

r. H. GRAM, Heei-ea Vroedoieester te RoH
terdam»

h W.
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j. w. PARIS, Predikant te ffuUfi

A. VAN GHERT, 's Lands Medicinse Doftor
der Baronnie van Breda,

D. MEES E, Hortulanus by de Hooge School
te Franeker, overleden den 23 Aug. 1770»

Mr. j. jONGBLOEf, Advokaat te Arnhem,

p, j. BERGius, Hoogleeraar in de Natuurly-

ke Hiflorie te Stockholm*

A. MONRO , Hoogleeraar in de Ontleedkunde
te Edinburg,

H. cANNEGiETER, HooglecraaT in de Rech-
ten te Franeker.

F, c. MEüscHEN, Raad en geheime Legati-

ons-Secretaris der Hoven van Saxen Hil-

burghaufen enz. in 'ƒ Hage,

j. s. ROBERT, Predikant der Waalfche Ge*?

meente te Leiden,

i>. DE GORTER, A. L. M. Philof. et Medic.
DoÖ:or, oud- Hoogleeraar der Geneeskun-
de te Harderwyk,

s. H. MAN G ER, S. S. Thcol. Doftor en Pro-
fesfor te Franeker,

JrM. 90FFMAN, emeritus Pred. te Maasjluisi

: j »« * o j. PLOOS
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j. PLOOS VAN AMSTEL, Mcdlc. Doftor ttf

Amjlerdam.

E. p. swAGERMAN, Heelmeester te Ani'
Jlerdam»

r

E. H. c. HO FF, Medic. Doftor te Arnhem,

A. ,^ G R A V E z A N D E , Predikant te Middelburg,

jt y AN ZELDER , Mcdic. Doftor te Gouda,

Mr. j. c. coPES VANHASSELT, cerfte Mom-
'v1 :bet van 't Furftendom Gt^/iitT^ en 't Graaf-

fchap Zutphen.

Mh H. V AN w YN , Penfionaris der Stad Brielle,

Mr. H. scHOMAKER, Secretaris der Stad
^utphen.

Is het Genodtfchap dus toegeno-

men in aantal van BefHerders en Le-

den, van welken men vertrouwt,

dat zy, door hun aanzien en kun-

digheid, deszelfs luister en welftand

zuilen helpen vermeerderen, het

is óok in achting gedegen, zoo wel
by andere geleerde Maatfchappy-

en, als by vele voorflanders en be-

ec. oef?
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oeffenaars der wetenfchappen , die

,

fchoon geene bepaalde betrekking

op het zelve hebbende, hunne ont-

dekkingen en- waarnemingen daar

aan wel hebben willen mededeelen

ter bevorderinge van het algemee-

ne nut.—- Noch hebben fommigen
het Genootfchap vereerd met ge-

fchenken van zulke werken, die

door hen in druk werden uitgege-

ven ; ten welken opzichte men, met
dankbaarheid, kan melding maken
van de Heeren baster, schlos-
SER, HOFSTEDE, BODDAERT,
BEAUFORT, FERMIN, HART-
SINCK, GAUBIUS, RATELBAND,
EN GELBERTS, SANDIFORT,
NIEUWLAND, ST. SIMON, VOS-
MAER, PLOOS VAN AMSTEL,
VAN iPEREN, HAGEMAN, en an-

deren, die dus den grondflag hel*

peti leggen tot het oprichten van
eene boekery ten dienfte van 't Ge-
nootfchap,

Cl-.
©**

g WTy
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Wy kunnen ook niet voorby

,

als van een middel ter bevorderin-

ge van den bloeifland van dit Ge-
nootfchap

, gewag te maken van
den loflyken yver , waar mede de
Heeren ploos vAN Amstel,
HURGRONJE, HARTSINCK, VAN
DER MEüLEN, CLOCKENER,
CRAMER en RADERMACHER, Di-

reèïeuren van hetzelve, te Amjler'

dam wonende, onder malkande-

ren eene driemaandelykfche byeen-

komst hebben vastgefteld, om daar

door, in hunne gemelde betrek-

king, aan het Zeeuwsch Genoot-

fchap nuttig te zyn , waar door den
genen, die, daaromftreeks

,
gene-

gen zyn eenige vruchten van hun-

nen arbeid aan dit Genootfchap aan

te bieden ,. gelegenheid wordt g^-

g^N^x\. om hunne fchriften aan den
Heer c. ploos van AMstel
te doen toekomen.
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In dit tweede deel der Verhan-

delingen heeft men , even als in het

vorige, getracht, lezers van ver-

fchillenden fmaak eenig genoegen
te geven door het doen drukken

van zoodanige verhandelingen, die

van eenen onderfcheidenen aart

zyn.— Een Godgeleerde zal hier

aantreffen den arbeid der Heeren
VAN iPEREN over de Prophetifche

Hijïorie , T je enk over de Hetli'

ge Aardrykskunde y en de vries
over den plicht van J^riendfchap

y

in het Euangelie nadrukkelyk inge-

fcherpt
,
gantsch anders als de Graaf

van Schaftesbury oordeelde , een

der gevaarlykfte vyanden van de
Openbaring, nademaal alle pylen,

die hy fchiet , van eene hand voort-

komen , v^elke voor eerbiedig , be-

fcheiden en gematigd wil gehou-

den worden. De Genees- en

Heel-kundigen kunnen zich verlus-

tigen in de verhandelingen der

\y^^
»»«*

4 Hee*
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Heeren macquet over de wer^

kende Nature, oosterdyk over
een zwaar gebrek aan V dyebeen

,

VAN GEsscHER, die het maakfel

en gebruik befchryft van een ver-

füoydend kaarsje ter behandelinge

van ziekten in de blaas en den pis-

weg , en een ander werktuig aan de
hand geeft als dienflig in gevallen

van navelbreuken, tieboel, die

eene nieuwe manier van TinEluren

te bereiden met verfcheidene proe-

ven bevestigt. De Natuurlyke
Hiflorie wordt aangenaam opgehel-

derd door de Heeren bomme, die

gelukkig voortgaat in zyne ontdek-

kingen w2Ln ÓQ zee-polypen , enHUs-
s e M , wiens aanmerkingen over
den Dracwnculus ook van nut kon-»

nen zyn voor de Heelmeesters in

TFèst-Indien.— De verhandelin-

gen van den Heer lieftinck o-

ver de verfierking van reguliere zeS'

hoeken en de gordynen der vestin-
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gen zullen den vesting-bouwkundi-

gen gelegenheid geven om hunne
gedachten by deze ilukken nader

te böpaalen.— Aan onze Vader-

landfche Hiflorie, byzonder die

van de Provintie Zeeland , zal een
merkelyk licht worden bygezet

door het antwoord van den Heer
VAN CRUISSELBERCj EN Op de
voorgemelde vrage , en door de
verhandeling van den Heer van
DE SPIEGEL, die de opkomst,
het gezag en den ondergang van
de aloude hooge vierjchaar binnen

deze Provintie onderfcheidenlyk

behandelt.— Dit deel wordt be-

floten met de waarnemingen van
de pyU-hoogten, in de rievieren

RhyUy Maas y Waal, Neder-Rhyn en

Ysjèl, genomen federt den eerften

van louw^maand MDCCLXX tot

den laasten van fprokkelmaand

MDCCLXXI; waar achtervolgen
de Meteoroiogifche waarnemingen

^ '

~"
#»0 r vai}
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van den Heer muller over het

jaar MDCCLXIX.

Het Genootfchap zal, zoo dra

mogelyk, de overige verhandelin-

gen en berichten , aan 't zelve toe-

gezonden , ter drukpersfe bezorgen,

en in 't vervolg ook, met groot ge-

noegen , ontfangen zulke betoogen

en berichten , die de proef-ondervin-

delyke natuurkunde, hetnatuurlyk

recht en de zedekunde betreffen,

als flrekkende niet alleen tot opluis-

tering van 'tverfland, maar ook
tot verbetering van den wil, en al-

200 tot eer van het Opper-wezen
en nuttigheid voor 't menschdom

,

Virelke de hoofd-bedoelingen van 't

Zeeuwsch Genootfchap beftendig

zullen blyven.

^ ^ ^

NAAM-



N A A M L Y S T
DBRHEEREN

DIRECTEUREN
ENLEDEN

VAN 'tzeeuwsch genootschap
DER WETENSCHAPPEN

T E

V L I S S I N G E R

PROTECTOR.
ync Dooiiuchtigfte Hoogheid WILLEM de

vyfde 5 PR.INSVANORANJEENNASSAU,
jbri-itadhouder, Kapitein Generaal en Admiraal der
vereenigde Nederlanden enz. enz. enz.

De Heeren DIRECTEUREN.
Mr. isAAC wiNCKELMAN, Commis Generaal

van Zeelandy Oud- Burgemeester te Vlisfwgen^

Trafident van het Genootfchap. Den 25 Jan. 1 7Ó9.

Mr. PAUL CTiANGUiON, Oud-Raad cn Secretafis

der ilad vlisfmgen , Vice-Frafident van het Genoot-
fchap. Den 25 Jan. 17Ó9.

Mr. ISAAC HURGiioNjE, Raad der Stad VUsfin-^

gen^ wegens dezelve Gecommitteerde Raad en
Raad ter Admiraliteit van Zeeland te Middelburg,

Den 25 Jan. 17Ó9,
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Mr. ROBERT HENDRIK DU PON, SchepCll CH
Raad te Vlis/ïngÉ». Den25jan. 17Ó9.

Mr. ADRiAAN ISAAC HURGRo'NjE, Secretaris

der Provinciaale Rekenkamer , te Middelburg.

Den 25 Jan. 17Ö9.

Mr. STEVEN MATTHYS SNOUCK HURGRONJE,
Raad der Stad Middelburg. Den 25 Jan. 17Ó9.

Mr. JOIIAN ADRIAAN VAN DE PERRE, Heer
van Niewwêrve ^ Welfmgen en Westhaven^ Reprafen-

terende den Eerften Edele van Zeeland^ ordinair

Gedeputeerde ter vergaderinge van de Heeren
Staaten Generaal. Den 25 Jan. 17Ó9.

Mr. joHAN STEENGRACHT, Raad en Advocaat
Fiscaal ter Admiraliteit in Zeeland^ Kiesheer

der Stad Middelburg. Den 25 Jan. 1769.

Mr. KORNELISVAN DEN HELM BODDAERT,
Burgemeester en Raad te Middelburg^ Bewind-
hebber van de West-Indifche Compagnie ter

Kamer Zeeland. V)t\\ 7 Febr. 17Ö9.

Mr. D A N I E L R A D E R M A c n E R , Hccr van N/Va-

iverkerke, Oud-Raad te Middelburg, Bewindheb-
ber der Oost-Indifche Compagnie ter Kamer
Zeeland y Vireileur van de Hollandlche Maat-

. . fchappye der Wetenlchappen. Den 28 Febr.

17Ö9.

Mr. ANTHONI PIETER L A M BR fecHTSEN , HcCf
van 'Ritthem^ Burgemeester en Raad te Vlisfngen.

Den 21 Maart 17Ö9.

Mr. LEOiirARiD CONSTANTYN VAN SONSBEECIC'
Raad en Pénïïonaris te r/fjf/»^^», Den 21 Maart

176P.
"''

Mr.
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Mr. MARTINUS JOHAN VETH VAN ÖE PERRÜ*
Vryheer van West-kapelle , Heer van 't NiewwLmJ,
Schepen en Raad te Middelburg. Den 21 Maart
17Ö9.

Mr. CORNELIS CHRISTIAAN BERTLING, Raad
der Stad Vlisfmgen. Den 21 Maart 17Ó9.

Mr. DANIEL TULLEKEN, HcCr van MeliS' 611

Marie-kerke , Burgemeester en Raad te Middelburg,

Den 21 Maart 17^9.

Mr. DANIEL PIETER DE MAUREGNAULT, Raad
en tweede Penfionaris te yere. Den 21 Maart

17Ó9.

Mr. WILLEM KAR EL HENDRIK ^«ïro» VAN LYNDENJ
Secretaris ter Admiraliteit in Zeeland. Den 21
Maart 17Ö9.

MAARTEN HARiNGMAN, Schout bv nacht bjT

de Admiraliteit in Zeeland. Den 21 Maart 1769.

Mr. JACOB CAREL REIGERSMAN, Ordinair

Raad en Thefaurier Generaal van Zyne Doorl.

Hoogheid , den Heere Prinle van Oranje. Den
22 Maart 1769.

Mr. WILLEM VAN ciTTERS, Oud-Raadpenfio-
naris van Zeeland^ Extraordinair Gedeputeerde tel

vergaderinge van de Heeren Staaten Generaal,

Den 28 Maart 1769.

Mr. JOHAN MARiNUS CHALMERs, Raadpcn-^
fionaris van Zeeland. Den 25 April 1709.

Mr. BONiFACius MATTHiAs pous, Schcpen
en Raad te Middelburg^ Bewindhebber van de
Oost-Indifche Compagnie ter Kamer ZeelaaaU^

Pen 25 April 17Ö9.

Mr,
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Mr. MEmARD VAN visvLiET , Oud-Pciifionaris déi"

ftad Middelburg, Dcn 25 April 17Ó9.

Mr. WILLEM Cornelisz. ocKERSsr,, Heer vnü
's Gravenpolder^ Burgemeester en Raad te Zienks

zee, Direéieur van de Hüll. Maatlchappye der
Wetenfchappen. Den 30 Mey 17Ö9.

Mr. EVER T CLYVER. Burgcmcester en Raad
te Vlisfingen, Den 30 Mey 17Ó9.

Mr. joHANNES MAüRiTZ, Schepcn en Raad
tQ Vlisjingen , Rentmeester der Domeinen van
Z. D. H. den Heere Prinfe van Oranje. Den
30 Mey 17Ó9.

HERMAN EVERTSEN, Buvgcmeester en Raad
te jMiddelbttrg. Den 25 july 17Ó9.

CORNELIS PLOOS VAN AMSTEL, Jacob Corne'

lisz.^ Dire(£teur van de Academie der Teeken-
en Schilderkonst te Amfterdam^ Lid vandeHol-
landfche Maatfcliappye der Wetenfchappen.
Den 10 0&.. 17Ó9.

Mr. DAVID GRENIER VER WOUT NOIRET,
Schepen en Raad te Middelburg. Den 10 Odt.

17Ó9.

Mr. PAUL HURGRONJE, Gecommitteerde Raad
ter Admiraliteit te Amfterdam^ Penfionaris Ho-
norair der ftad Middelburg. Den 10 Oét. 1769.

Mr. HUYBREGT 'de haze bomme, Raad der

ftad Middelburg^ Bewindhebber van de West-ln-
difche Compagnie ter kamer Zeeland, Den 28
Nov. 1769.

Mr. ASSUEERJAN Baton T O R c K , Vry-Hcer van
Eofendaaly Voorfchoten enz. Lid der Edelen en

, : Rid-
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Ridderfchap van Gelderland^ Gecommitteerde

ter vergaderinge van de Heeren Staaten Gene-
raal , enz. Den 2ö Dec. 1769.

Mr. ASSUERUS VAN DE PUTTE SCHORER, Sche-

pen en Raad te Middelburg. Den 2.6 jan. 1770.

ADOLPH HENRIK Graaf VAN RECHTEREN,
Heer van Gereftein, Hoofd-Officier der Stad

iVyk l>y Duerfiede^ Raad ter Admiraliteit in Zee-

land. Den 29 Mey 1770.

MAURiTS coRNELis DE w A A L , Heer van Lex-
mond^ Agthoven en Laekerveld, Decan van 't Ka-
pittel van Oud-Munfler te utrecht. Den 29
Mey 1770.

Mr. AARNOUT VAN ZUILEN VAN NYEVELT,
Secretaris der Heeren Weesmeesters te Rotter^

dam, Den 2ójuny 1770.

Mr. GERHARD BRANTSEN, Burgemeester der
Stad Arnhem^ Ordinair Gedeputeerde ter ver-
gaderinge van de Heeren Staaten Generaal,
Den 25 Sept. 1770.

Mr. JAN JACOB HARTsiNCK, Charter- en Re-
quest-meester ter Admiraliteit te Amfierdam^
Praifident van hoofd-participanten der West-
Indifche Compagnie ter kamer aldaar. Den 25
Sept. 1770.

WILLEM VAN DER MEULEN, Lidvan de Kcur-
vorftelyke Maatfchappyé te OberlaufitzinSaxen^

Koopman te Am^erdam. Den 2j Sept. 1770.

PiETER CLOCKENER, Koopman tQ Amfierdam,
Den 25 Sept. 1770,

PIETER CRAMER, Koopiuan te Amfierdam,

'

Den
25 Sept. 1770.

Mi-:
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Mr. JAN COTINEI. IS RADERMACHERjtC Aftl'

Jierdam, Deu 25 SepC. 1770.

WILLEM HENDRIK Baron VAN ROUWENOOPvT,
Heer van i^en Ulenpas en B.y?ievhurg, Ridder van
de Duitfche Orde , Prailidenc van 'c Collegie der
Heeren Gedeputeerden van 'tGraaflchap Z»/-

fhen, Drrefteur van de Hollandfche Maacfchap-
pye der Wetenfchappen. Den 27 Nov. 1770.

Mr. GERARD DANIEL DENicK, Raad in de
Vroedfciiap en Oad-Burgemeester te Eotterda?72y

Raad en Fiscaal ter Admiraliteit op de Maas.
Den 29 Jan. 1771.

Mr. WILLEM VAN HOGENDORP, Raad in de
Vroedfchapte Rotterdam^ Gecommitteerde Raad
der Heeren Staaten van Holland en IFest-Friei-

land. Den 29 Jan. 177 1.

CAREL BOURKHART VOET, Medk. Do&or te

Dordrecht. Den 14 juny 1771.

De Heeren LEDEN.
BAVIDHENRI GALLANDAT, Anatoviia , Chirur-

gia ^ artis obfletricandi LeStor te Vlisjingen. Thefau-

rier van het Genootfchap.

JEAN MAZEL, Predikant te ^isfngen.

JUSTUS TjEENK, Predikant te Vlisfingen. Eerftc
Secretaris van het Genootfchap.

DANIEL CHANDON, VïQ^l\id.nt IQ Middelburg.

lAN JACOB BRAHE, Predikant te vlisfmgen. Twee-
de S^cret«ris van het Genootfchap.

ABR.A-
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ABRAHAM MULLER, Med. Doéïor , Schepen en
Raad der Had VUsfingen.

piETER CHRIS TOFFEL H AG E M AN, Predikant
te Ainersfoort.

joNA WILLEM TE WATER, Predikant te VUs-

Jingen.

.<;AMUEL ESCHAUZiER, Predikant in V H</ge. (*)

GYSBERT DE WITT, Anatomie , Chirurgie éf ar-

tis Obfietrkandi Leéior te Zierikzee. Den 30 Maart
17Ó8.

JOSUA VAN IPEREN, A. L. M. Philof. DoBor

,

Predikant te Vere, LidvandeHoIlandfclieMaat-
fchappye. Den 30 Maart 1768.

JACOBUS WILLEMSEN, S. S. Theol. Trofesfir en
Predikant te Middelburg. Den 2Ó April 17Ó8.

MARTiNus SLABBER, Bailliuw en Secrctaris te

Baarland, Lid van de Keizerlyke, Keurvor-
ItelykeSaxifciie en Hollandfclie Maatfchappyen.
Den 31 Mey 1768.

PETRUS NiEuwLAND, Predikant in *s Hage.
Den 28 Juny 17Ó8.

OERHARDUs joHANNES NAHUis, Predikant
te Rotterdam. Den 28 Juny 17Ó8.

Mr. LAURENS PIETER VAN DE SPIEGEL, Bur-
gemeester en Raad te Gofx. Den 28 Juny 17Ó8.

II DEEL ****
JO-

(*) Deze negen eerde Heeren zyn Leden van't Genootfchap
*t**^ee8t federc desaelfs oprichtinge.
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J'oHANNËs NETTis, JHeJ. DoSH. en Leeraar der
Doopsgezinden te Middelburg ^ Lid van de Ko-
ninglyke Göctingfche, en Hollandfche Maat-
fchappyen. Den 28 Juny 17Ó8.

JOB BASTER, Med. BoSi. te Zierikzee ^ Lid van de
Keizerlyke , Koninglyke Engelfche , en Hol-
landfche Maatfchappyen. Den 28 Juny 17Ö8.

Mr. PIETER. BODDAERT,- Med. Doü. te Utrecht,

Oud-Raad der ftad VUsfmgen, Den 28Juny 17Ó8.

tEENDERT BOMME Jansz. Diredleur van de
Asfurantie Compagnie te Middelburg, Den 2Ó
July 17Ó8.

JOHANWES PETSCH, Lid van de HoUandfche
Maatfchappye. Te Tifelfiei». Den 26 July 1768.

HENRicus HAGEMAN, Rustend Predikant te

Amfierdam. Den 2(3 July 17Ö8.

WILLEM NOORDENHOUT, Predikant te Le/Ve».

Den 26 July 17Ó8,

JO HANNES RATELBAND, 5. S. Theol. Doói. etl

Profisfor te Frafieker. Den 30 Aug. 17Ó8.

Mr. ABRAHAM PERRENOT, Burgemeester der
ftad en Rentmeester van 't Graaffchap Cuilen-

lorg, Direftenr van de Hollandfche Maatfchapv-

pye, Lid van de Keurvorftelyke Manheimfche
Academie. Den 27 Sept. 17Ó8.

, j ACOB JOH AN ANDRIESSEN, Med. DoSi. Bur-
gemeester en Raad te Vere. Den 27 Sept. 1768;

jACOBus ERMERiNs, Secretaris der ftad r^r^.;

Den 27 Sept. 1708.

NI-
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SJICOLAUS BARKEY, 5. S.Theol Doét. tn Profes^

for. Predikant in ^sHage. Den 29 Nov. 17Ó8.

PETRUS HOFSTEDE, S. S. Theol. & Hi[i. Ecel.

Profesfor Hovorarius^ Oud-Predikant te Rotterdam»

Den 29 Nov. 17Ó8.

TOHANNES JACQBUS VAN DRUNEN, Predi?'

kant te Goes. Den 29 Nov. lyóS.

JOHAN JACOB DE FREYTAG, Lieutenant Inr

genieur ten diende dezer Landeij. Te VUi-

fingen, Den 29 Nov. 17Ó8.

ANDREAS BONN, MedicDoüoTtQAmflerdam. Dcn
28 Dec. 1708.

tuCAS REEDER, Predikant te Cuiknborg. Den
28 i:>ec. 1708.

j. DU PONT, mdic. Doélor, en Vroedmeester te
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ANTWOORD
OP DE

V R A G E,
VOORGESTELD DOOR HET
ZEEUWSCH GENOOTSCHAP
DER WETENSCHAPPEN

TE vlissingen:

Welke zyn de bewoners van Zeeland

geweest tot aan de vyftiende eeuwe;

hoedanig waren hunne zeden en

Codsdienstplichten'f en welken voort'

gang hebben de fraaije letteren , kun-

Jlen en wetenfchappen onder dezehea

gehad?

DOOR
DIDERICUS VAN CRUISSELBERGEN,

ReÜor der Latynfche Schole te Flisjlngen ;

^an wien de gouden medaille door het Ge-

nootfchap, op den 25 September MDCCLXX»
is toegewezen.
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VERHANDELING
Over de bewoners van Zeeland tot aan de vyf^

tiende eeuu/e; hunne zeden en Godsdienst-

plichten ; den oorfprong en voortgang , wet*

ken de fraaije letteren y kunjien en weten-

fchappen onder dezelven gehad hebben»

JU'e gefchiedenisfen van het Vaderland
en de gewoonten der voorouders te door-
zoeken, werdt ten allen tyde by aller-*

leye volken ten hoogften lofwaardig ge-*

rekend. Nimmer ontbrak het in Neder^
land aan zulken, die zich, met al hun
vermogen, daarop toeleiden, om hierin
boven anderen uittemunten. Naar ma-
te de hulp-middelen meen igvuldiger wa-
ren, vondt men betere gelegenheid
om in dit ftuk gelukkig te flagen. Waar-
fchynlyk zal het aan gebrek van genoeg-
zaame befcheiden moeten worden toege-

fchreven , dat de vroegfte gefchiedenisfen

van Zeeland minder naauwkeurig, dan
van andere Nederlandfche gewesten, be-
handeld zyn.

De oudfte fchryvers fpreken fpaar-
zaam van Zeeland, en dan noch zeer
duister. In de fchriften van de midden-

A 2 ecu-
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eeuwe is daar van weinig melding te vin-

den. Oot valt het dikwerf moeielyk
waare gebeurtenisfen van opgeüerde ver-

tellingen wel, te onderfcheiden.. Voorts
weet elk, dat men in duistere zaken vry-

heid hebbe zich van waarfchynlyke gis-

fmgen te bedienen. Dit verzoeke ik my-
nen lezer onder het oog te houden by
het doorbladen van dit antwoord op de
vrage, door het 2eeuwscb Genootfchap
der wetenfchappen opgegeven. Ik zal

deze verhandeling in vier hoofdftukken
verdeelen, waar van het eerfte zal han-
delen over de bewoners van Zeeland tot

aan de vyftiende eeuwe , het tweede over
derzelver zeden, het derde van hunnen
Godsdienst, en het vierde over den oor-

fpróng en voortgang der fraaije lette-

ren, kunften en wetenfchappen onder de-

2elven.

EER-
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EERSTE HOOFDSTUK.
Over de bewoners van Zeeland tot aan de vyf-

tiende eeuive.

lndien men met genoegzaame zekerheid
of waarfchynlyke gisfingen zal aanwy-
zen, welke inwoners Zeeland van ouds
bevolkt hebben, is het vooraf noodzake-
lyk de grenspalen van dat gewest te be-
zichtigen, en te onderzoeken hoe ver
dezelve zich van oude tyden af hebben
uitgeftrekt.

In de vroegfte keuren en voorrechten
wordt Zeelandt bepaald tusfchen Bor-
nisje en Heidenzee. De Keuren , door Ko-
ning JVillem^ aan die van Middelburg
gegeven ten jaare 1253, fpreken van de
misdaaden, welke gefchieden als de Heer
is tusfchen Bornisje en Heidenzee (a), en
in de keure van Florisy aan de Zeeuwen
gegeven en bevestigd omtrent het ja^r

1256, wordt melding gemaakt van -de

'EéQlcntusJcben Bornisje enHeideneaeeQo),

A 3 Die

Ca) FR. VAN MIERIS groot Charterboek I deel,
bl. 275.

(b) FAK MIERIS groot Ckart. 1 deel, bi, 302,
3o8j iiO,
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Die zelfde paalfcheiding komt voor in de
keuren van Zeeland y door Hertog Filips

van Qoj/^wry^ verleend in den jaare 1495
kap. IV, art. 23: alle de genen y die wo-
nen tttsfchen Bornisfe en Heidenzee, zul-

len wezen onder deze keure enz.

De oudheidkundigen zyn het niet vol-

komen eens , wat men door Bornisfe en
Heidenzee te verftaan hebbe.— Omtrent
Bornisfe zal men zich veilig konnen ver-

laten op de kundige aanmerkingen van
de Heeren wagenaar(c), en bod-
Da e r t (d) , die ons leeren , dat Bornis-

fe , elders Maazetminde geheten, zy een
fmal, doch voorheen een wyd water,
de landen van Voorne en Putten- van
malkanderen fcheidende by Geervliet

aan de Maaze, Waar uit duidelyk
kan blyken, dat de grenzen van Zee-
land naar dien kant zich voorheen ver-

der hebben uitgellrekt dan heden, ge-

lyk door anderen ontegenzeglvk werdt
bewezen,— Over Heidenzee doet zich
meer zwarigheid op, welke paalfchei-

ding , in zeer vele oude gedenkflukken

,

niet alleen met Bornisfe maar ook met
de

(c) Vaderlandfche Hiftorie II deel, bU 252, 253.^

(.d) Tegenw. ftaat van Zeeland I deel, bl. 2, 3,
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de Schelde v^v^erngdi wordt.— Als me-
lis STOKE(e) fpreekt van ^t land van
bi oesten Heidenzee tone Laveke, is het

onzeker of hy ziet op de Zeeuwfche
grensfcheiding , of, gelyk alting (f)

wil, op de ftroomen van het VUe en
Te5fel , gemaakt door de zee, die de
heide , welke daar te voren was, over-

ftroomde , en een nieuw zeegat maakte

,

welk Heidenzee zoo ver noordelyk aan
den Friefchen kant lag , als het Zeeuw-
Jche Heidenzee zuidelyk moet gezocht
worden. Hoe het zy , men kan daar uit

geen licht over dit ftuk verfpreiden. In-

dien Heidenzee enkel gefield wierde te-

gen over de Schelde, zouden de gedach-
ten van G. VAN LOON (g) eenigzins

in aanmerking mogen komen , als hy
'wil, dat men daar door moet verdaan
den breeden mond der Maaze , die HoU
land oudtyds van Zeeland fcheidde.

Maar dat gevoelen kan nu in 't geheel
geen fteek houden, gemerkt Heidenzee
ook dikwerf voorkomt als eene paal-

fcheiding geileld tegen over Bornisfe

,

A 4 't ge-

Ce) In Willem den eerden bl. 77.
(f) l^ütitia ififerioris Germania Fart. Il, pag. 83 , S^,

(g) Aloude Hüllandfclie Hillorie 1 deel, bl. 151.
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't gene zelfs Op andere plaatfendennaani

van Maazcmunde draagt, welke aanmer-
king alleen genoeg is om van loon 's

gevoelen in dit ftuk te verlaten (h). b o x-
HÓRN (i) zoekt Fleidenzee tusfchen Tho-

len en Steenbergen op een waterken by
Halteren; doch zoo dit doorgaat, zou
volgen , dat geheel Zeeland bewesten-

fchelde niet vervangen was tusfchen Eor^

nisfe en Heidenzee, alzoo de Heene of

Heide , waar van die fchryver fpreekt

,

en Bornisfe beide beoosten de Schelde

leggen , volgens de aanmerking van den
Heer VAN GRYPSKERKE(k), die van
oordeel is , dat Heidenzee thans onbe-

kend zy, om dat het over honderden
jaaren met de zee gemeen is geworden,
en dat het gelegen hebbe onder de groo-

te wateren , welke nu W^akheren en

"

Vlaanderen fcheiden, die men uit alle

Kronyken weet, dat in oude tyden zeer

klein waren , en eerst groot zyn gewor-
den door de wateren van de Hont of

Westerfchelde: welke gedachten door
anderen ook begunfUgd worden (1).

Het-

(h) Vaderl. Hiftorie II deel, bl. 252, 253.
(i ) Op heiiei iherf I deel , bl. 74*

Ck) Graaffchap van Zeelarid Mf. kap. I bl. 9, 10.

CO wAGi^wAAR. ^^ EODPAEKT in de aan^etogene
plaat len.
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Het zal 'er nu op aankomen te onder-

zoeken, welke volken van de oudfte ty-

den af de Zeeuwjche Eilanden, tusfchen

Bornisfe en Heidenzee bepaald, hebben

bewoond.

Voor de aankomst van "^ulim Cafar

in deze landen zal men weinig befcheid

van derzelver inwoners vinden. Zy,
die geen genoegzaam onderfcheid ma-

ken tusfchen waare ^efchiedenisfen en

beuzelachtige vertellingen, hebben zich

de moeite gegeven een groot aantal ver-

dichtfelen te verzamelen, welke eertyds

by velen voor goede munt doorgingen,

maar thans weinig ingang vinden. Dien

't lust , leze op dit fluk den Zeeuw-
fchen Kronykfchryver smallegan-
GE (m). é

A 5 In-

(m) Kronyk van Zeehnd I boek , kap. 8.-- Dat

de Cauchev hun verblyf in Z?e/«W zouden gehouden

hebben, beweert eyndius Chron. Zeekndia pag, ^i

—88, onder anderen uit de naamen van eenige

Dorpen, als Cou-werve^ Koudorp, Koudekerk
, gelyk

men omtrent «ffo//«W een foortgelyk befluit heeft

gemaakt. Zie van der houve handvest-kronyk

bl. 28, en Vad Hiftorie I deel, bl. 58, 59.— De
Toxa?iders worden door CLUVERIUS de opis Rhenip II

^ Gsrmania antiqua Lib, 11 (ap, 29 p. 449 , en al-
TJNQ
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Indien Zeeland voor den tyd van Gf-
Jar reeds bewoonbaar was, zou men
mogen gisfen , dat de Celten zich daar
ook hebben nedergeflagen , als die zich
zeer wyd verfpreidden , en de beide zy-

den

TiNG /. t. Part. I fag. 121, voor inwoncrs van dit

gewest gehouden. Doch anderen hebben dezelven
beter aan Brabant toegewezen. Men leze eyndiüs
/. c.'pag. 38—42, CELLARIÜS Geographia antit]. Tom. I
pag. 233, 234, DITHMARUS ad Tefchenmackeri annales

Clivia pag. 19, GARGON Walch. Arkadial deel, bl.

19Ö, 197, WAGENAAR Vaderl. Hiftorie I deel, bl.

242, 380, en anderen.— junius Batav. pag. 71,
P4j 124, heelt de Mattiacl onder de oude bewo-
ners van Zeeland gerekend. Velen zyn Flem op
zyn voetfpoor gevolgd, maar anderen hebben de
ohbeftaanbaarheid van dat gevoelen aangewezen,
betoogende dat tacitus en plinius het zelve ge-
noeg wederleggen , als zy melding maken van x?:/-

'ver-mynen en warme bromzen in 't land der Mattiaken

,

welken nie^i zeker te vergeefs in Zeeland zq\x wil-
len zoeken.* Zie eyndiu» /. f. ƒ>. 37, 38, cella-
31IÜS /. c. Tom, I pag. 301 , LIPSIUS ad TACITUM. de

Moribus Germanoïum cap, XXI.X, Vader), Hiftorie I

deel, bl, 48. De groote bynkershoek heeft dac

gevoelen, in zekeren opdragt, ook te recht in
TwyfFel getrokken .— Dat de Armorkhen^ by pro-
copiüs ArboYuhen geheten, in de vyfde eeuw een
gedeelte van het tegenwoordig Zeeland zouden be-
woond hebben , hebben fommigen by gisfing of als

ten vollen zeker getleld, gelyk men -by de Heeren
WAGENAAR CU VAN i>E SPIEGEL zicu kflu. Maar ik

zie niet, hoe deze gisfing zich laat vereftenen met
alle de getuigenisfen, die c^sar, plinius, auso-
Niüs , PROCOPiüs en anderen van de AmmUben heb-
ben gegeven.
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den van den Rhyn bewoonden (n). By-
zonder fchynen de Catten hier eenig

verb'yf te hebben gehouden, en den
naam te hebben gegeven aan Ccits en
Cattendyke , even gelyk in Holland aan
Catwyk, Cattendrecht enz. (o), zonder
dat ik* durve ondernemen den juisten tyd
te bepalen , wanneer zy zich hier heb-
ben neergeflagen , waar toe my de vol-

dingende bewyzen ontbreken,

' Om te komen tot het gene een meer-
deren grond van waarfch^mlykheid
heeft, men is van oordeel, dat de Bat-
ten, oï Batavieren, onder de vroegfte
bewoners van Zeeland mogen geplaatst
worden.— Ik menge my thans niet in

't gefchil over den oorfprong der Bata-
vieren , terwyl eenigen hunnen Germaan-
fcben afkomst verdedigen, maar anderen

hen

(n) CELLARIUS /. c. Tom. I pag. IO4, OFFERHAUS
in zyne korte [chets njan de 'volken , die irel eer '/ geze-
gend Nederland bevolkt e^i bewonnd hebben^ in het VI
deel der Verhandelingen van de Hollandfche Maat-
fchappye, bl. 187.

(o) EYNDIUS /. c. p. 104, TUNIUS Batav. p. 25,
Vaderl. Hiftorie I deel, bl, 14. In bet eiland Schow
•luew vindt men een ftuk lands, 0«fwee? genoemd,
doch welks naam van elders vi^ordt afgeleid door
SOXHORN op IReigersberg II deel, bl. IIJ.
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hen aan Gallie toewyzen (p). Het eer-

fte gevoelen behaagt my meest om re-

denen, door anderen bygebragt en voor-
trefFelyk aangedrongen.— Die de woon-
plaatfen der Batavieren , door tA c itu s

(q) befchreven , in overweging neemt,
en daar by noch voegt, dat ;zy veel ge-

ïTjeenfchap met de zee hadden, en in

eene naauwe betrekking op Brittannie

ftonden , gelyk dezelfde fchryver getuigt,

zal men, uit de gelegenheid van Zee-
land en de oude opfchriften aldaar ge-

vonden, met eenige waarfchynlykheid

,

mogen opmaken dat de Batavieren zich

hieromftreeks ook hebben opgehouden,
zoo veel de toenmalige gefleldheid van
dit land zulks toeliet.— In 't byzonder
fchynen de Caninefaten , die een deel van
'teiland der Batavieren bewoonden, en
aan hun in afkomst, taal en dapperheid
gelyk waren (r), zich naar den zeekant
te hebben neergezet, waarom men ze
beter in Zeeland, d.an elders, zal plaat-

fen

(p^ Men leze over dit gefchil, om van anderen
te ZW}^gen, CELLARIUS /. c. Tom. J. pag. 2,18. Va-
derl. HiRorie I deel , bl. 275—279, van de spiegel
over den oorfpiong en hiftorie der Vaderlandfche
rechten , bl. 5, 6.

(q) Liho W. Hiffor. cap.. 12.

(t) tacitüs Hifior.W. 15.
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fen (s).— En indien de Menapiers en"

'Morinen al geen inwoners van dit ge-

west geweest zyn , zal men deze volken

evenwel naby het zelve in Flaandereit'

langs de zeekust moeten zoeken, en ver-

moeden, dat zy een' naauwe gemeen^

fchap met de bewoners van dit land'

hebben geoeffend (t), 't gene, ter oor*

zake van den engen tusfchenftand dezer

beide gewesten in dien tyd, gemakke-
lyk te geloven is.

Hoe lang de Batavieren en Caninefa-^

ten zich in Zeeland hebben gehandhaafd,
is niet volkomen te bepalen. Zy zullen

daar van tyd tot tyd verminderd zyn
deels door het leveren van een grootef

meenigte manfchap tot hulp-benden
voor de Romeinen , deels door zwaare err

langduurige oorlogen, welke zy zelven

gevoerd hebben. Heeft iemand lust

,

hy kan van het een en ander naauwkea^-
rige berichten by zulke fchryvers lezen ,^

die zich de moeite hebben gegeven dc^

gebeurtenisfen en oorlogen der oude Ba*
ta-

C&) Men vergelyke juNius Batav.. pag^. ^y, fq^,^
EYNDIUS Chron. Lih. I. cap, 12, CELLAR.IUS Tom. I
pag. 225—227, Vaderl. Hiltorie I deel, bl. 48.

(t) EYNDIUS Lih. I cap. 6, VAN DE SPIEGEL bl. Ö,
7, Vaderl. Hift, I d. bl. 41 , offerhaus, bU 199.
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tavieren , uit echte gedenkftukken en
naar waarheid , op te maken : hoedani-

gen zyn de Heeren offerhaus ter

aangetogene plaatfe (u) , w A g e n a a r
in de drie eerlie boeken der voortreffely-

ke Vaders andfche Hiflorie, en de Mar-
quis DE ST. siMON, die nu onlangs een

kostbaar werk uitgaf onder den .tytel van
Hijloire de la guerre des Bataves &^ des Ro
mains, By dezen zal men kort en duide-

lyk by één vinden, 't ^^nc anders uit vele

oude fchryvers met grooten arbeid zou
moeten opgezameld worden. En op die

welgegronde berichten is in dezen vry
meer flaat te maken , dan op iosfe en

verfierde vertellingen van zulken, die

onkundigen maar al te dikwerf mislei-

den.

Het is reeds voorlang genoegzaam be-

wezen, dat de Batavieren omtrent de
derde eeuw in getal en kracht derwyze
waren afgenomen , dat een ander volk

gelegenheid kreeg zich van deze landen
meester te maken.
De gefchiedenis leert, dat de FrankeJi

bezitters daar van wierden. Het is bui-

ten

(u) Bladz, 198—208.
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ten myn beflek my in te laten in het ge-

fchil over den oorfprong zoo van dien

naam als van dat volk. De Nederland-

ïche gefchiedfchryvers hebben hun werk
gemaakt van daar op zorgvuldig onder-

zoek te doen (v). De Franken, diemis-

fchien hunnen naam ontleenden van de

vryheid , waar op zy zeer gezet waren

,

en oorfpronglyk een troep van verfchei-

den' Duitfche volken waren, bewoon-
den in de vroegfte tyden het Over-Ryn-

fche Germanie, maar hebben in de der-

de eeuw het eiland der Batavieren en
aangrenzende landen ingenomen. Die
de gefchiedenisfen en oorlogs-bedryven

van dit volk , by de gemelde fchryvers

,

nagaat, zal naauwlyks kunnen twyffe-

len, of zy hebben zich hieromftreeks

ook neergeflagen. Zelfs is het door den
Heer van de spiegel, in zyne
fraaije en met recht geprezene Verhan-
deling over den oorfprong der Vader-
landfche rechten, meer dan waarfchyn-
lyk gemaakt, dat de SaUi, een deel der
franken, wel voornaamlyk inwoners

van

(v) jUNiiïs Batav. Cap. IX, offerhaus bl. 20S»—212, Vaded. Hiftorie I Deel, bl. 202, 203, 210
en vülgg.. TESCHENMAKEK.ÜS in AnntU, Clivia pag,

38 /ï?.
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van de Zeeuwfche eilanden waren. De
gronden voor dit nieuw gevoelen (w) by-
gebragt, zyn zoo gewichtig en voldin-

gende,.als men, op eene redelyke wy-
ze , in 2:ulke donkere zaken kan afvör-

deren. Ook ben ik niet aikeerig van
te gelooven, 't gene die Heer over
den naam der 5ö//^r/ aanteekent, dat

zy dien niet van dxg , Salum, of van de

rieviere Sa/a hebben gekregen , maar van
i^aXy} , de onjiuimigheid der zee te kennen

gevende; 200 dat de naam Salü zeer ei-

genaartig op de bewoners van Zeeland
zal ^pasfen (x).

Om-

(w) Bladz. II—24,
(x) Sommigen zyn van oordeel, dat men den

naam Saliers met veel waarfchynlykheid zou kun-
nen afleiden van het Duitfche woord Saaie, by de
Nederlanders beteekenende een' groote kamet ^ of
vertrek, voorts een hof^ hoeve, op welke niet al-

leen devoornaamfte Heeren hunne woning en hof-
houding hadden, maar ook hunne vergaderingen,
•yierfcharen en gemeene land-dagen hielden. Zy
merken daar by aan , dat de Saliers de eérfle ondef-
deFraw^m zyn geweest, die" ^ulke Saalen\ kamèr'S'-,

vergaderingen en vierlcharen hebben aangefteld,
in welke zy hunne wetten beraamden , naar wel-
ke alle onderlmge twisten beflist en gevonnisd wer-
den; zoo dat zy uit dien hoofde SdfeJ.en de wet-
ten, die zy maakten, kx Salka konden geheten
worden. Zie t£SCIienmacker.us Annal. Clivi^

parK
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Omtrent het midden van de vierde

éeuwe werden de Saliers uit hunne bezit-

tingen en woonplaats verdreven door de
Saxen f die de wapenen tegen hen had-

den opgevat. De Saliers begaven zich

toen onder de gehoorzaamheid der Ro*
meinen, die, op bevel van Juliaan, 'm.

oorlog kwamen tegen de Saxen, met
dien uitflag , dat de Saxen de ingenomen
landen zouden behouden, doch in *t ver-

volg de wapenen niet meer tegen de Ro-
meinen wenden : na welken tyd de Sax-
en een vaste zitplaats in Nederland , en
byzonder ook in -2'^^te^, kregen; oor-
zake dat al het land beneden Nimwegen
tot aan de Wester-fchelde, daar zy in

zee valt , oudtyds Neder-Saxen geheten
wierdt, gelyk melis stoke en klaas
KOLYN ons berichten (y).

Het is vermoedelyk , dat het verblyf
II Deel. B der

part. I. Lib. III. pag. 8Ó. fqq. é" DITHMARUS in mtis
n. 4. Van dit gevoelen was ook de Heer a. vaiï
LEENHOFV befchryving van Wezel kap. Vlf, MS., ge-
lyk my bericht is door den WelEdelcn Geftrengea
Heer Mr. j. mauritz, Schepen en Raad der ftad
VLissiNGEN, aan wiens goedgunftigheid ik deze en
eenige andere aanteekeningen verfchuldigd ben,
gelyk ik met alle dankbaarheid openlyk erkenne.
. (y) Vergelyk offerhaus bl. 213—217, en vaiï
DE SPIEGEL bl. 18,
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der Romeinen in Zeeland vooral tot deze
tyden ^al moeten bepaald worden , die

'er echter niet als volkplanters maar ais

vreemdelingen eenigen tyd zullen ver-

keerd hebben , waar voor ik my ten be-

wyze niet zoo zeer beroepe, met eyn-
D Iu s (z) , op- de naamen Romerswah ,

rm Rdmerswacil genoemd, en Roompot

,

een vaar-watergenoeg bekend en van ve-

len gevreesd; maar ik ontleene een veel

bondiger bewys uit de Romeinfche Op
fehriften , in Walcheren ontdekt, van
welke naderhand zal gehandeld worden,
en de meenigvuldige Romeinjche Pennin-

gen , in dat zelfde eiland aan de flranden

en elders gevonden , uit welke men noch-
tans nopens den tyd, wanneer de Ro-
meinen in Zeeland zyn geweest, niets

kan befluiten -, nademaal 'er penningen

zyn gevonden van Vïtellius , Trajanus y

Sept, Severus , PüstJm?mis en anderen (a).

De Saxen fchynen evenwel niet lang

in de geruste bezitting van dit land ge-

bleven te zyn. De Gothen , Wandaden
en foortgelyke woeste volken ftoorden

de

(z") Pag. 104.
(a) Een goed aantal van zulke penningen, op

dit eiland , vooral te Domburg
, gevonden , is voor

weinige jaaren te Amprdam verkocht.
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de Saxers niet weinig in hunne rnste , na

dat zy tot in Zeeland waren doorgedron-

gen ,
gelyk ik dit laaste by gisfmge be-

iluite uit eenige penningen, voorheen in

W^alcheren gQYondiQn , en daar, zoo veel

ik wete, noch voor handen*

Hoe dit zy, het flaat vast, dat de

Saxen door de Friezen overmeesterd

zyn geworden, gelyk door anderen (b)

bondig is bewezen, 't gene veroorzaakte

dat ook de Zeeuwen onder den naam van

Friezen in dien tyd begrepen wierden ^

gelyk MELIS STOKE (c) en klaas
KOLYN(d) zeggen, dat iVülebrord\y^

de Friezen te W^estkappel het beeld van
Mercurius verbrak.— Dan de kans des

oorlogs keert, en de Franken brengen

de Friezen weder onder hun geweld en
verdryven dezelven ten grooten deele uit

dit gewest, 't welk dus andermaal ge-

raakte onder het Frankifche gebied , waa^
onder het een geruimen tyd is gebleven

(e), zoo echter, dat men den Franken

B 2 tel-

(b) VAN DE SPIEGEL bl. ïy—SO, OTFERHAUS bL
'220—227.
(c) Bladz 4. rd)B!adz. iy5^ 158 der laaste iiirgnve»

(e) Zie de fchryvers bier Yoren aangehaald W,
15' (v).
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telkens de handen vol werks gaf, wilden
zy zich in het bezit van dit land hand-
haven.

Het wordt vry algemeen door de oud-
heidkundigen van ons Vaderland geloofd,

dat de Sneven, in de achfte eeuwe en
daaromtrent, dit gewest bewoond en
aan deszelfs latere bevolkers den naam
van Zeeuwen hebben achtergelaten (f).

Het komt my voor, dat de Sueven, by
C^.SAR en TACiTüs vermeld, diever-

moedelyk van twee onderfcheidene vol-

ken fpreken (g) , op eenen losfen grond

,

vooral uit aanmerking van den gelyk-

luidenden naam, die dikwils bedriegt,

voor inwoners van deze Provincie wor-
den gehouden, alzoo de Sueven , by c^-
SAR gemeld, in en omtrent Hesfenland,
en de anderen, van welken tacitus
gewaagt , tusfchen de Eke en den Weis-
fel gewoond hebben. Wel is waar, men
fchynt een flerker bewys te kunnen trek-

ken

rf) EYNDIUS pag, I38, MATTHjEüS de Nohilitate

Lib. II. cap. X pag. 181, offer HAUsbl. 218, 219,
VAN LOON aloude hiftorie I. Deel, bl. 230, Tegen-
woordige Itaat van Zeeland l. Deel, bl. 25, 26.

(g) CELLARiüs Tom. I. pag. 301, 304, VaderL
Hiit, I. D. bl. 39, 184.
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ken uit suetonius (h), die van de
Sueven fchryft , dat zy naar Gallie zyn
henen gevoerd en geplaatst in de landen

naby den Rhyn gelegen ; maar de kracht

van deze reden vervalt eensklaps, als men
aanmerkt dat de oordeelkundige ca-
s A u B o N u s in die plaatsvoor Suevos wil

gelezen hebben Ubios : eenegisfing, die

den beroemden GRiEvius zeer aanne-

melyk voorkwam , en van den Heer ou-
den dorp van dat gewicht werdt ge-

oordeeld, dat Hy deze lezing, als vol-

komen deugdelyk , zelfs in den text van
SUETONIUS geplaatst heeft.— Dat de
Latynfche fchryvers van de midden eeu-

wen de Zeeuwen met den naam van Sue-

vi beftempeld hebben , is geen proef-

houdend bewys , dat de oude Sueven dit

land in bezit zouden gehad hebben,
maar moet worden toegefchreven aan
hunnen gewoonlyken fmaak om aan al-

le landen , fteden en volken , Romeinfche
of Griekfche namen te geven, indien zy

B 3 'er

(h) I« Augufio cap.XXI: " Germams ultra Albim flu~
55 vium fitmmovity ex quibus SuevoS et Sicambros ^ de~

5, dejites /e, traduxit in Galliam^ atque in proximis
5, Rheno agris collocavit :*' in quem locum virorum
doétorum notaï in novisfima Cl. oüdendorpii edici-
one confuli posfint»
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'er maar vinden konden, die eenigzins

den klank der landtale uitdrukten.

Om tot de Franken wedertekeeren : zy
hadden veel te lyden van de Deenen en
Noormannen , die hen geduurig beftook-

ten , en meermalen eenen inval in deze
landen deden. Was het noodig en nut-

tig , ik zou een uitvoerig bericht kunnen
opgeven van de invallen en flrooperyen
der Noormannen , in Zeeland ^ vooral in

Walcheren \ maar, om kort te zyn en
geene noodelooze herhaling te doen van
't gene anderen op dit ftuk uit goede be-

fcheiden gezegd hebben, wyze ik den
weetgierigen lezer tot de fchryvers hier

onder (i) aangehaald , en zegge alleen

,

dat de Deenen en Noormannen het op
dit land byzonderlyk gemunt hadden fe-

dert het begin van de negende eeuwe , en
dat zy een geruimen tyd hun verblyf in

Zeeland, en meest in Walcheren , ge-

houden hebben. Hoewel nu de Deenen
ten grootften deele verdreven wierden,
gelyk uit de gefchiedenisfen van dien

tya

(i) WAGENAAR Vaderl. Hifi:. II, D. bl. 38—öo,
69, 80---82, y t^ DE spiEGiiL bl. 32 en volgg. , of-?

FüRHAüs bl. 227—2329 Te^enw. ftaat van Zeeland
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tyd is aftenemen , kan men echter niet

twyffclen of velen van hunne nakome-
lingen zullen in Zeelmid gebleven 2yn,.A

daar men noch tot heden toe de over-

blyffelen van hunne taal en eigennamen
zal aantreffen (k). rr

Niemand zal lochenen , dat federt de
Graaflyke regering zeer vele nieuwe in-

woners 2ich by de oude zullen gevoegd
hebben. Hoe meer Zeeland door vrede
en koopmanfchap bloeide, hoe'ergroo-
ter aantal van vreemdelingen derwaards
toevloeide, niet alleen uit Duitschlandy
maar vooral uit Brabant en Vlaanderen»

De overeenkomst van tongval onzer ta-l

Ie en een meenigte woorden , die men al-

leen in Brabant y Vlaanderen ^n Zeeland
kent, zyn 'er de bewyzen van. ;^

Uit het gezegde blykt derhalven, dat
de bewoners van Zeeland federt de vroeg-

fte tyden voornaamlyk geweest zyn de
Batavieren, Caninefaten, Franken, Sa-
liers. Saxen, Friezen en Noormannen

,

onder welken zich eenige anderen kun-
nen gemengd hebben.

B 4 TWEE-

(k) BOXHORN Op Reigersberi I. Dcelj bl. 62 ^ 64.
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Ov^r de Tjeden der bewoners van ^eetand tot

de vyftiende eeuwe^

JLJJe oudfte bewoners van Zeeland ^ van
wélken men een uitvoerig bericht heeft,

waren de Batavieren en Caninefaten , aan
malkanderen gelyk in afkomst, taal en
dapperheid (a). Beiden hadden zy hun-
nen oorfprong van de Germaanen , die

in gedaante , zeden en levenswyze met
4e Celten overeenkwamen (b).

Om dan de zeden der oudfte bevolk

kers van dat gewest met waarfchynlyk-
heid te ontdekken, zal men zich best

verlaten op de befchryving der zeden en
gewoonten van de oude Germaanen,
waaromtrent tacitus, vooral in zjm
boek over de zeden van dat volk, en
C JE SAR, in zyne verhaalen van den
Gallijchen oorlog, ons het meeste licht

gullen geven,

2oo lang dit gewest met de zee gQ^

jneen lag , en men onkundig of buiten

ftaat

(^) TACITUS Uh. JV. mfior. c. XV.
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ftaat bleefom zich door behulp van hoo-

ge dyken voor den vloed der zee te be-

veiligen, moesten deze landen alshooge

fchorren worden aangemerkt, waar op
de bewoners, by laag water, zich kon-

den ophouden , maar by een hoogen
vloed genoodzaakt werden van daar te

vertrekken, of eenig middel tot hunne
veiligheid uit te denken. Geen wonder
derhalven , dat men betwistte of zy tot

het land of de zee behoorden (c). Men
fchynt zich toen bediend te hebben van
hooge heuvels van aarde gemaakt, oud-

tyds Terpen of Torpen geheten (d), waar
op de bewoners zich met hun vee bega-

ven om bevryd te zyn voor de over*

ftroomingen van de zee (e) , die twee-

maal op eiken dag een groot gedeelte

der landen , en , by eenen zeer hoogen
vloed, byna alles overdekte. Waar-
fchynlyk zyn daar van noch overig de
veelvuldige hoogten, nu vliedbergen ge-

B 5 naamd

(c) VAN DB SPIEGEL ovcr den oorfprong der Va-
derlandfche rechten, bl. 6, 7, 14, 15.

Cd) KLAAS KOLYN "^ Ó2 , 138 , 712. De Verhan-
deling over de Terpen , door eene kundige hand ge-
fchreven en geplaatst in de nieuwe bydragen tot

opbouw der Vaderlandfche Letterkunde , is waar-^

dig om gelezen te worden.
(e) PWNius Hi^or. üatttr. Lik. XVJ, f, j.
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naamd, welke in Zeeland en vooral in

Walcheren gevonden worden, fchoon
anderen van deze gedachten verfchil-

len (f).

Op die Terpen zullen zy hunne wo-

mngen hebben nedergeflagen. Men ma-
ke zich van hunne huizen geen grootfche

denkbeelden. Zy lloegen houten hutten

op , waar in de bouwkunst niet zeer door-

ftraalde, en die meest met ftroo-daken

voorzien waren (g). De prachtigfte wer-

den op eenige plaatfen met een zeker

foort van blinkende aarde beflreken , om
z-e als paleizen, in vergelykirig by de

overige hutten , te doen uitmunten (h).

By de inwoners van zulke huizen kon
de kleeding niet te eenvouwdig zyn. In

de grootfte koude gingen zy naakt , tot

dat zy huwbaar gerekend werden, of

fchoon men de kindfche jaaren zeer lang

ftelde (i). De mannen bedekten alleen

een deel van hun lichaam, zelfs in den
ftrengen winter , met een foort van man-

tels

(f) GARGoïT Walcherfche Arkadia I. Deel, bl,

31- 3ö-

(g) TACITUS dé mor. German. c. Xyi, CjESAR de hel'

h Gallko Lih. V, c. XLIII.
(h) TACITUS de M. G. c. XVI,
(V) POM-PONIÜS MELA Lib. lil. C UI,
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tels , die van de fchouders afhingen tot

aan het onderlyf , en met beesten-vellen,

welke fommigen met eenige verwen ver-

fierden, en met een gesp of doorn vast-

maakten. De jagt, waar op zy zoo zeer

gezet waren , kon hun deze kleederen

onkostelyk verfchaffen (k). De aanzien-

lykften hadden eene kleeding, welke

hun om 't lyf floot en de byzondere lic-

haams leden deedt onderkennen , terwyl

anderen een' wyde en ruime kleeding

hadden, die hun om 't lichaam flodder-

de (1), De vrouwen waren in gewaad
van de mannen niet veel onderfcheiden.

Zy gingen met bloote halzen en armen

,

van de fchouders af gerekend, en had-

den fomtyds linnen doeken , waarfchyn-

lyk gefchikt om hunne hoofden of aan-

gezichten te bedekken (m). Of 'er noch
meer onderfcheid geweest zy tusfchen

4e kleding der mannen en vrouwen , ge-

lyk

(k) TACITUS de M. G. c. XFII, C^ISAR de B. G.

Lib. FT, c. XXI.

(1) De onderfcheiding van de kleeding der aan-

zienlyken en geringen baant den weg om het ge-

tuigenis van LUCANUS de bello civili Lib, 7, vs. 430,
431 te verefl'enen met tacitus de M. G. c xyil,
gelyk Lipsius over de laastgemelde plaats reeds hecfc

aangemerkt.
(jn) TACITUS de M, G. c. XKfl,
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lyk fommigen willen , is geen ftuk van
dat aanbelang, om 'er angstvallig on-
derzoek op te doen. Zy allen ftelden

een grooten fieraad in het goud geel

hair (n), 't geen zy zich door kunst
wisten te bezorgen (o), waar in de Ba-
tavieren naderhand van de Romeinen
werden nagebootst (p). Het is niet on-
waarfchynlyk , dat de Batavieren hunne
baarden lang lieten groeijen, ten min-
ften weten wy zeker, dat zy meermalen
eene gelofte deden hunnen baard en hair

niet te zullen affnyden , voor dat zy de-

zen of genen vyand hadden te onderge-

bragt, waar van men ook een voorbeeld
heeft in Claudius Civilis, en noch in la-

tere tyden (q).

Hunne fpyzen waren meest boter,

kaas, melk, wilde appelen, pappen uit

ha-

Cn) TACiTus de M. G. c. ly, MARTIALIS Lih,

XIV, Epigr. 17Ó, SILIUS ITALICUS Ijib. UI VS. óoó,
SENECJ^ de IraLih.IlT, c. XXVI , PLINIUS Hifi. Nat.

Lib. XXVIII y c. XII.
(o) DIODORUS SICULUS Ijib. V, c. 20, MARTIALIS

Lib. XIV, Epigr. 26, VALERIUS MAXIMUS Lib. II,

c. I S 5.

(p) HERODIANUS Lib. IV, C VU , SUETONIUS Ca-

lig, c. XLVII, MARTIALIS Lib. VIII, Epigr. 33.

(q) DIODORUS SIC. Lib. V, C XXI, TACITUS de

N.G. c, XXXI. & Hifior.Lib, IV, c. LXI^ ibi LIPSIÜS,
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haver en gerst gekookt, het vleesch van
wild en tam vee (r); doch voornaamlyk
zullen de inwoners van dien tyd hun
meeste voedfel uit de zee gekregen, én
hun leven met visch, en de eyeren van
water-vogels onderhouden hebben, ge-

lyk de gefteldheid van dit land toen me-
debragt (s). Hun gewoone drank was
een kookzel van water met gerst of ee-

nig ander graan , niet ongelyk aan ons
bier, en, naar hunnen fmaaK, voor wyn
verflrekkende (t).

De huweïyken werden eerst in hooge^
ren ouderdom, dan by ons, aangegaan,
wanneer de wederzydfche huwelyksgif-

ten voornaamlyk in oorlogs-wapenen be-
ftonden. Men ftelde een hoogen prys
op de meenigte van kinderen , die aan
geen meiden of voedflers werden toebe-

trouwd,

CO TACITUS fife A/. G. f. XXUIy CJRSkVLdeB.G.Lib.
IV. f. 12, VI. 22, 23, PLINIUS Lib. XVIII, e, XVII

,
XLIV, POMPONIUS MELA Lib. III, c. III.

(S) Confer PLINIUM Hifi. nat.L.. XVI. f. I, & CiE-
SAREM B. G. IV. 10 ubi Oceano adpropinquat (Rhe-
nus), in plures dijfluit partes, mulfis ingentibusque infulit

ejfeSiis , quarum pars magna a ferts barbarisque nationibut
incolitur , ex qutbus funt ,

qui pisctbus atque ovis avium v;*
vere exiftimantur,

CO TACITÜS de M, G. c, XXllI, ibi ERNESTi;
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trouwd , maar de borften van hunne ei-

gene moeders (u) plagten te zuigen.

In het hegraven der lyken \v^afen zy
afkeerig van allen pracht; alleen was
het gebruikelyk de lichaamen der aan-

zien)ykften op een houtflapel te ver-

branden, waar op echter geen kleede-

ren of reukwerken kwamen. De krygs-

wapenen, en fomtyds het paard van
den overledenen, werden te gelyk met
de lichaamen in 't vuur geworpen. Zy
bedekten de graven met eenige groene
j:oodeh, en hadden geen behagen aan.

kostbaare graftomben (v).

' Den imborst der Batavieren mag men
afmeten naar den aart der Germaanen,
met welken 2y zeer veel overeenkomst
hadden. Zy waren zeer gehard tegen

lucht en weder (w) ; ervaren in 't zwem-
men en paardryden , en daar door on-

befchroomd om met geheele troepen de
rie-

(u) C^SAR de B. G. Lib. VI ^ c. XXl, TACITUS de M.
G. C. XVIII y XX.

Cv) TACITUS de M.G. c. XXVII, C-ESAR B.G. VIy

XXI.
(w) POMP. MEtA Lih. Illy c. 3 , TACITUS de M.G.

c. IK
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rievieren door te trekken (x); kuisch en
ftandvastig in de huwelykstrouw , te

vreden met eene vrouwe, behalven dat

eenige aanzienlyken de veelwyverye
voorflonden (y); getrouw en openher-
tig voor hunne vrienden (z); herberg-

zaam voor de vreemdelingen (a); by het
verlies van hunne vrienden meer in 't

hert dan uiterlyk bedroefd (b).— In dé
krygszaken waren zy ongemeen bedre-
ven, waar van zy den Romeinen en an-
deren van tyd tot tyd de duidelykfte

blyken gaven (c). De roem van hunne
dapperheid in den oorlog veroorzaakte,
dat de Romeinen met de Batavieren in
een verbond traden en dezelven aan-
merkten als vrienden en broeders van het

Roomfche Ryk (d), ja dat Jugustus de
Ba-

(x) TACITÜS Hifior. Lib. IF, c, XII cum mt. LIPSII

,

PLUTARCHUS;a 0/^07/? /i/j^. IO72. B,POMP. MELA lil, 3.

(y) TACITUS de M. G. c, XVIII , XIX^ C5:SAR.<fe

B. G. Lih. I. c. LIII, VI . e. XXII.
(z) TACITUS de M. G. c. XXII.
(a) C^SAR deB. G, VI j XX/II, TACITUS </tf M.G.

e, XXI. -:; ^nrr.-r ..

Cb) TACITUS de M. G. c. XXVItl '
''''

(c) Zie OFFEKHAUs in de Verhandelingen der
Hollandfche Maatfchiappye VI. deel , bl. 198 enz.

,

Vaderlandfche Hiftorie I. Deel, bl. 20, 21, 51—54.
. (d) Getuigen daar van zyn twee Latynfcheop-
fchriften by GRüTEHüS /-rf^. LXXiU, 9, Batavifrat'res

et
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Batavieren tot zyne lyfwachten aan-
nam (e),— Zy bezaten derhalven ver-

fcheidene deugden, die hun tot roem
en eer verflrekten, en de navolging der
tegenwoordige bewoners van Zeeland
overwaardig zyn.

De meest in 't oog loopende gebreken
der oude Batavieren waren , dat zy te

veel op eenen overvloedigen teug gezet
waren, het niemand tot fchande reke-

nende, als men dag en nacht met drin-

ken doorbragt. Hier uit fproten veel-

vuldige twisten en verdere misdaaden.

Zy waren gewoon over de gewichtigfle

zaken onder een glaasje te raadplegen,
doch hadden de voorzichtigheid , met
nuchtere hersfenen, het behandelde na-

der te overwegen en dan te befluitcn (f).

Op fpelen en dobbelen waren zy in zoo
verre verzot, dat zy hun leven en dier-

ba-

tt amici Po. Ro. en pjg. CCCCXCIX. 13 , Ge»f Bafavo'
rum amici et jratres B.om. Itnp. Het laaste gedenkftuk
wordt thans te L«V(?w bewaard, en is voor elk te

zien. Vid. OUDENDORPII defcript. legati Pape»broekiam

pag. ö,

(e) SUETONIUS in Augiifto e. XXIII, XLIX, DION
CASSius Lib. LV, pag. 565. Op deze Batavifche lyf-

wachten zal TACiTus ook naar allen fchyn het oog
hebben Amal. Lib. i, c. xxiv.

. (O TACITUS de M, G. f, XXU. , /%«e ERNESTI.
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baare vryheid fomwerf daar door in ge-*

vaar brachten (g), hoe zeer 2y anders,
en met reden , op dat groote voorrechc
gefield waren, waar van de Romeinen
de ondervinding gehad hebben^

Verandering van bewoners baart door-
gaans in een land verandering van ze-
den* Het is derhalven vermoedelykj
dat de levenswyze in dit gewest eene
groote verandering zal ondergaan heb-
ben , na dat de Rotneinen hun ver-
blyfJdaar gehad hebben. De zeden zul-
len door hun verkeer niet weinig zyii
befchaafd geworden, zoo in huizing als
in kleeding (h); maar men mag teffens
wel gelooven, dat de dartele Romeinen'
de eenvouwdige zeden der Batavieren
niet weinig zullen verbasterd hebben^
gelyk by andere volken, die zy onder
hunne heerlchappye brachten , of mee
welken zy gemeenzaam verkeerden*
Ook is het meer dan waarfcbynlyk, daC
de Franken, Saxers, Friezen en Noor-^
inannen , die Zeeland kort of lang be-
woond hebben, groote verandering in
11 Deel C dö

Cg) TACiTus dé M. G. e. xytn^i
(h) VAN LQONflloiideHollandfchehidoiisI.Deel,
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de zeden van dit land te weeg brachten.

Zy trachtten hunne gewoonten en wet-
ten hier in te voeren, gelyk daar van
zeer vele blyken voor handen zyn (i).

In hunnen tyd, en misfchien vroeger,
werdt men bedacht om zich door hoo-
ge dyken voor den vloed der zee te be-
veiligen (k). In plaats van houten hut-

ten begon men fteenen huizen te {lich-

ten , dorpen en fleden te bouwen. On-
der de oudfte huizen, die voor de ze-

vende eeuwe gefticht zyn, worden op-
geteld IVesthoven, Renesje , Moermom

,

Haamftede (1), op welke laaste plaats

EYNDiüS fchryft(m) eenen penning van
Posthumus gevonden te hebben. Over
de oudfte dorpen en fleden , welker oor-
fprong men aan de Catten , Cauchen en
Romeinen toefchryft , wil ik my liefst

niet uitlaten , alzoo alles duister en on-

zeker is. De oudheid van Fortrape oi

Voir-

(i) Men leze wagenaar Vaderl. Hift. I. Deel

,

bl. 29—35, vergel. II. Deel, bl, 9—34, en van de
sPxZGEL verband, over den oorfprong en de hiftorie

der Vaderlandfche rechten bl. 42—85.
(k) EYNDIÜS Chron. Zelandia Lih. I. c. XV.
(ï) DE HESDIN dans les Memoires t^ui ont remporté Ie

prix de la fociété Lüferaire de Bruxelles en MDCCLXIX

,

tag. III.

(m) Chron, Zelandia Lik I, c, VIII,
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Voirtrappen f door fommigen in 2uid-
Beveland geplaatst (n) , legt ook in duis-

ternis bedolven. De gryze oudheid van
Domburg en Westkappel , welke voor-
lang met de zee gemeen leggen, is aan
elk bekend en door veien geroemd (o).

De meeste verandering in de zeden
hier te lande zal gefchied zyn, na dat
het Christen geloof daar is gepredikt,

waar omtrent het volgende Hoofdftuk
ons nader zal berichten.

(n) Vaderl. Hiftorie II. Deel, bl. io8, Tegen-
woordig-e ilaac van Zeela}id II. Deel, bl. 305.

(o) Zie BOXHORN, SMALLEGANGE, den Tcgett-
woordigen ftaac van Zeeland^ Memoires de U Soc'tété

Litteraire de Bruxelkspeg. 29, 30, (5o, III.

DERDE HOOFDSTUK
Over den Godsdienst der oude bewoners van

Zeeland tot de vyftiende eeuwe*

JU/e eerfte bewoners van Zeeland wa-
ren diep gedompeld in den afgoden-
dienst van het Heidendom, tot zoo lang
dat het Euangelie hier te lande gepredikt

C 2 werdt.
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werdt. In de vroegfle tyden wist men
van geen tempelen of beeltenisfen. Het
was zelfs onbetamelyk, naar men oor-

deelde , de Goden onder eene menfche-

lyke gedaante te verbeelden , of dezelve

binnen eenige muuren op te fluiten. Zy
heiligden eenige boomen en bosfchen

tot den dienst van hunne Goden, en wel

de donkerfl:e en meest verborgene plaat-

fen der bosfchen, om zoo veel te meer
eerbied en ontzag voor dezelven te ver-

wekken (a).

Zy hadden hunne Priesters, die den

offerdienst waarnamen, tot de Goden
by plechtige gelegenheden baden, veel

invloed op de burgerlyke regering had-

den, en in de raadvergaderingen ver-

fchenen (b). Dezen hadden den naam
van Druïdes, waar over zeer velen veel

gefchreven hebben, zonder het daarom-

trent eens te konnen worden (c).— Ook
fielden zy een hoogen prys op hunne
waarzegfiers 9 die de toekomfl:ige dingen

voorfpelden, Godlyke antwoorden ga-

ven

(a) TACITUS de M. G. C. IX. é' XL , ;%»? ERNES-
Ti. Vergelyk den fchryver van het werk La Relt-

gion des Gaulois Tom. I , pag. 112, Il8—123.

(b) TACITUS de M. G. c. X, XI , XL.
(c) SCHEDIUS dé Diis Germanis Lih. II, c. I et feqq,

X.4 Religion des Gaulois Tom. I, pag. 175—20Ö.
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ven, en daarom in de gewichtigfte za-

ken geraadpleegd werden (d). Zy dien-

den hunne Goden door gezangen {t) , en
met offerhanden van beesten en veld-

vruchten (f). De wreede Godsdienst

van menfchen bloed te plengen , en de-

zelve op te offeren, was by hen ook ge-

bruikelyk (g).

Wat aangaat de Goden , eertyds in

Zeeland gediend , zoo ten tyde der Ba-
tavieren en Romeinen als in latere da-

gen, ik zal eerst fpreken van de God-
heden welke daar waarfchynlyk , even
als by andere volken en in andere ge-

westen, geëerbiedigd werden, en dan
zal ik zulke vermelden , van welke wy
zekere befcheiden hebben, dat zy in

deze Provincie en byzonder in W^alche-

C 3 ren

(d) TACITUS Uh. W. Hifi. e. LXl, V, c. XXF, de

M. G. C. yill, adq. l. LIPSTÜS.

(e) TACITUS L.ib. IV^ Hifior. c, LIK
(f) Hec algemeen gebruik van zulke offerhanden

by alle Heidenfche volken , en het opofferen van
menfchen toonen genoeg, dat ^q Germaane», waar
onder de Batavieren ook begrepen zyn , wel dege-
lyk den offerdienst aankleefden^ fchoon C^SAR de B. G.
Lib. VI c. XXI zulks met ronde woorden ontkent

,

tegen wien wy ftellen het getuigenis van tacitus
de M. G. c. IX.

Cg) TACITüS de M. G. c, IX, &_ XXXIX,
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'ren gediend zyn. Tot de eerfte foort

brenge ik de Zon en Maan , de twee
aanzienlykfte Godheden der Germaanen
(h), van welken de 2:on- en maandag
hnnnen naam ontleend hebben. Ook
hielden zy het vuur voor eene Godheid,
naderhand bekend onder den naam van
Vulcanus (i). By dezen voege men
Mars , den oorlogs-God , die zoo wel

by de Catten werdt gediend (k), als by
alle de Germaanen , die hem voor hun-
nen voornaamften God hielden en met
menfchen- offerhanden vereerden (1);

Tuisto of Tuisco , en Mannus , welker

eerften de Germaanen zeiden uit de aar-

de te zyn voortgefproten, wiens zoon
de tweede was, en welke beide zy er-

kenden als den oorfprong en de llich-

ters van hun geflacht (m); Hertlms, of

Her-

Cb) CiESAR de B. G. Lih. FI , c. XXL
(i)' cj::sar de B. G. Lih. VI ^ c. XXL 'Er is, die

meent dat de Germaanen den God Mars onder dien
naam bedoelden. Zie schedius de Diis German. pag^

90, 92.
(k) TACiTUS Lik Xin Amal. c. LVIL
Cl) TACITUS Lih. ÏV. Hifior. c. LXIF ^ & de M. Q,

e. IX. Men meent, dat de Celten en Germaanen Man
doorgaans Theis genoemd hebben, naar wien de der-

de dag der weke Theisdag en vervolgens Dinsdag zou
geheten zyn. Zie van'Löón aloude Holl. Hiftorie

I. Deel, bl. 18.

(in) TACITU§ de M, G. c, JI^
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Hertha, onder welken naam zy de aar-'

de, als eene moeder aangemerkt, eer-

biedigden (n). Wat anderen (o) van de

Godheden Saturnus , Heftis , Irmenfeul,

en Friege gezegd hebben , gaa ik met
opzet voorby , en fpreke liever van zul-

ke Goden en Godinnen , van wier dienst

in Zeeland wy volkomene zekerheid

hebben. Hier toe behooren Jupitery

Neptunusy Hercules, Mercurius, Neha-
lennia en Burorina,

Jüpiter , oudtyds ook in deze landen

bekend onder de benamingen van Tbor
G 4 of

(n) TACiTus de M. G. c. XL , ovcr welke plaats

de geleerde lipsius en ernesti moeten nagelezen
v/orden, al^ mede schedius Je Dm German. pag.

221. ÉLSNEPvUs meent, dat de rechte lezing by
TACITUS is' Hertham of Hevcr Erdamm^ en dat dit

woord famengeftcld is uit er^ aarde, en am oï amme,

't gene een moeder of voedfter beteekent. tacitus
zelf verklaart Hertha door terra viater^ wclke uit-

drukking in de oude opfchriften by gr-Uterus en
ïABRETTüS niet onbekend is. Voyez, les memoires de

V Academie Royale de Berlin Tom. III., pag, 447—450.
Evenwel heeft ernesti tegen deze naams-oor-
fprongelykhcid eenige zwaarigheden ingebracht,
die van gewicht fchynen. Zie voorts reinesiüs
Infcript. Cl. I. 39, pag. 64 fq.

(o) VAN LOON aloude Hollandfche Hiftorie I.

Deel, bl. 18, schedius de VHs German. p. löl , IÓ2,

713, 714, jyiEiBOMIüS Tom, ÏII, rerum Germgm. p^5*

3 7??.
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of Tborn (p), is buiten twyfFel in Wal-
cheren gediend, gelyk blyken kan uit

deszelfs beelden aan het ftrand te Dom-
burg gevonden, welke op die plaats

noen bewaard worden. Onder anderen
vindt men daar een beeld van Jupiter,
die een fpies in zyne flinke hand vast-

houdt, en aan wiens rechte 2a/ó.q een
arend op den weereld-bol te zien is. On-
der dat beeld leest men deze woorden

:

lOVI o M TEXOVISIVS FACTI V S L M (q).

Op diezelfde plaats zyn ook eenige

beelden van Neptunus ontdekt, die me-
de te Domburg bewaard worden , gelyk
ook een opfchrift , naar men gist, van
dezen inhoud: deo neptvno octa.
AMM. V, s, L. M. (r). En geen wonder,
dat Neptunus aan den zee kant op eene
byzondere wyze wierde gediend, gelyk
men weet, dat zulks by de Romeinen
veel plaats vondt in de zee-fl:eden en ha-
vens, dieby weder en wind eengroot
belang hadden.

Dat

Cp) GROTIus Frolog. Hi(lor. Gothica ƒ>. 21 , a^a Lite-
raria Sued^ A. 1722, fag. 345, 346, NicuWC By-
dragen tot opbouw der Vadcrl. Letterkunde I. Deel,
2. Ituk, bl. 149—152,
(g) GARGON WalcherfcheArkadial. Deel, bl. 134.
(rj Ö4K.QQN WfJlclierfglie Ai'l^^dia I. Deel , bl. 130,
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Dat Hercules by de Germaanen groo-

te eerbewyzing ontfing, is buiten tegen-

fpraak (s), gelyk mede, dat hy in ande-

re gewesten van het Nederlandsch Ge-
meenebest door de oude bewoners als

een God erkend wierdt (t), In Zeeland
is hy ook gediend, gelyk kan blykenuit

deszelfs beeltenisfen , daar gevonden en
noch voor handen ; byzonder onder den
naam van Hercules Maguzanus. Ten
bewyze daar van flrekt een oud op-
fchrift , 't welk in de kerk te TVestkap-
pC'l tot heden toe als een aanmerkelyk
gedenkiluk wordt bewaard (u). Groot
verfchil is 'er onder de geleerden, deels

over de rechte lezing van dat opfchrift

(v), deels over de afleidinge en beteeke-

C 5 nis

(s) TACITUS de M. G. c. IJ, IX.

(t) ALTING notit. inferior. Germaniae Vart. I, f>ag 2g
fqq. , CANN EGIETER de Brittenburgo pag. 147.

(u) De woorden van dat opfchrift zyn

:

H E R C V L IMAGVSANO
M P R I M I I V I S

T E R T I V S
V. S. L. M.

(vyoRUTERUS pag. MLXX. 4 fchryft mapcv»
SANG, 't gene vredius en anderen volgen, m a-
CVS AND lezen eoxhorniüs ^^fi. Rom. r. i , cu-
PERUS m monumentis antiquis pag. 2i8, de fcliryver
van 't werk La Religion des Gaulois Tom. II pag. 27*,
De meestsn fchryyen te recht m agvsano,,
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nis van magvsanvs (w). Eenenaauw-
keurige befchouwing van dien ouden

fteen laat by my geen twyfFel over , of

de echte lening is magvsano, of

fchoon ik daar uit geen befluit trekke,

dat Hercules in andere gedenkftukken

der oudheid den naam van magvsanvs
niet zou konnen dragen. Ik durve met
dezelfde vrymoedigheid geene bepaling

maken over de beteekenis van dezen eer-

naam

(w) CANNEGIETER de Brittenhttrgo pag. 147 leidt

dien naam af van Magazohuh^ 't geen in de oudfte

tyden een 'uoedfierheer beteekende, in welk: gevoe-

len VAN LOON aloude HoUandfche hiftorie I. Deel,

bl. 293 berust.— CüPPRUS monum. antiq. pag. 219.

denkt op deze of gene plaats, Macufam gftnoQvnd
.,

doch nu onbekend.— ALTING mt. infer, Germanm
Part.I, pag. 32 haalt dezen naam van Magus, zoo
dat de wysheid van Hncuks zou to kennen gege-

ven worden, maar geeft noch in bedenking het

gevoelen hier boven gemeld.— De fchryver des

werk La religmi des Gatdois Tom. II
,
pag. 30* wil de-

zen naam.verklaarcn uit het Celtifche woord Maccu-

w, beteekenende een gewapcTid man.— boxhorn
^/^/?. 'Rom. c, I verklaart dit woord Magm Sanüo.—
HAGENBUCH, invejlig. i de Bereide Saxjano pag. 42,
denkt dat deze naam afftamt van het Scytisch woord
Magar^ zoo dat Hercules Magtifanus by uitftek een
grooteu o^ niacht!ge7i held zQw beteekenën.— Andere
afleidingen van dezen naam zal men aantreflen by
GARGON Walcherlche Arkadia 1. Deel , bl. 198, 199,
en vele andere fchryvers, die door iiesselius wor-
den opgeteld in zyne voorreden voor de oude La-
tyniche oplchriftcn van gudius.
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naam. Van de verfchillende gevoelens

daaromtrent, hier onder opgegeven,

komt my dat van den Heer cann e gie-

ter het aannemelykfte voor, ten ware
men de laaste gedachten van den Heer
ALTING beter keurde, ^n Hercules wil*

de aanmerken als een befchermer en be-

waarder der maatfchappyen, welke in

de oude CelHjcbe taal magen werden
genaamd (x). Evenwel ontbreekt al

vry veel aan deze afleidingen. Misfchien

zal de tyd iet beters leren.

Wyders is Mercurlus onder de God-
heden der oude bewoners van Zeeland
geweest. Van de oude Germaanen wordt
bericht , dat zy denzelven voornaamlyk
dienden, en op zekere dagen met offer-

handen van menfchen vereerden (y).

Deze Godheid droeg eertyds den naam
van Jj^odan (z), naar welken de vierde

dag

(X} KotitJa infer. Germania pag. 32 , c^ I05.

(y) C^SAR de B. G. Lik VI, c. XFl, TACITÜS Je

Jd. G. c. IX, é- Annal XIII , c. LFII.
(zj Deze naam wordt op verfchillende wyzen

gefchreeven. ffWi?/ by kï^aas kolyn bl. 25Ó,
(Tom. I anakaorvm Dumhari); Godan by GOBELINÜS
PERSONA in Cosmodromio at. VI c. XXXVIII, (Tom. I
Scri^torum rerum German. edit, Meihm/)i fommigen

»oem-
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dag der weke IVoensdag is geheten, ge-
lyk men genoegzaam eenparig denkt.
Wat daar van zy , het is ten vollen ze-
ker, dat Mercurius in Walcheren voor-
heen als een God gediend wierdt. Hier
van zyn de getuigenisfen veelvuldig , ter

oorzake dat WiUibrord uit een heiligen

yver een beeld van Mercurius gezegd
wordt verbroken te hebben, toen hy,
uit Engeland komende, te Westka'p^el
aanlandde (a)

In een ouden tempel , voor vele eeu-

wen door de zee bedolven, te Domburg
gefticht, diende men voornaamlyk de
Godin Nehalennia, waar van verfchei-

dene becltenisfen en opfchriften ten jaare

1647 op het ftrand by de genoemde
plaats gevonden zyn, en welke noch ten

groo-

nocmden hem Gwodan^ naar het getuigenis van
PAULLUS WARNEFRIDUS de gefiis LongobardorumL.ib.Iy

c. IX (Jn Gruteri col/eóiioae hifioria augujia fcriptorum

minormn Tom. I); LIPSIUS ad TACITUM de M. G.
t. IX denkt , dat de naam geweest zy Wondam of
Wonfiam.

(a) Hier van zyn veelvuldige getuigenisfen by
verfcheidene fchryvers , als melis stoke bl. 4

,

KLAAS KOLYN bl. 259, ^^ anderen, aangehaald
door EYNDIire in Chron. Zelandia pag. 135, 13Ó, &
tANNEGiETER efist, ad lil, Comitem O, F, de Ljndej^

fag. ö'-IO.
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grooten deele voor handen zyn (b). Hoe-
wel zeer vele Geleerdemannen zichbreed
over deze Nehalennia hebben uitgelaten

(c), blyft het noch in 't duistere , welke de
oorfprong dezer benaminge zy , en hoe-
danige Godheid onder dezen naam
werdt geëerbiedigd. Betreffende de
naams-oor-fprongelykheid , uit alle de
afleidingen (d) zou ik liefst myn zegel
hangen aan de gedachten van zulkcn,
die (e) Nehalennia zeggen benoemd te

zyn van nieuw Helium, zynde een bree-

de

Cb) Over de ontdekking der Domburgfche oud-
heden kan men nalezen den Tegenwoordigen ftaat
van Zeeland II. Deel, bl. 222.— De meeste aftee-
keningen der beelden, en de opfchriften zal men
aantreffen by gargon Walch. Arkadia I. Deel, bl.

134 enz. II. Deel, bl. 11, 318, van loon aloude
Holl. Hiftorie I. Deel, 292—295, reinesius cl. L
177—184 , SPONIUS Miscell. erudita antiq. Seél. III. ». XC.

(^c) HESSELIUS in praefationis appendice ante Gudii In-
Jcriptiones pag. ***** ***** * 3 , g^ fiq. heeft een
groote meenigte van fchryvers over de Dea Neha-
lennia aangehaald, welke lyst, was 't noodig, noch
veel zou kunnen vermeerderd worden.

Cd) Sommigen hebben dien naam afgeleid uit de
Hehreewwfche taal, anderen uit de Griekfchey eenigen
uit de oude Celtifche fpraak. Zie gargon Walcher-
fche Arkadia I. Deel, bl. 13Ö—152. altingiüs
Notitia infer. Germania Tart. 1, pag. loi haalt deze
benaming uit nieuiu hel, dat is nieww licht, en past
2ulks toe op de nieuwe maan.

(e) van loon aloude Holl. Hiftorie I. Deel, bl.

294 j ^959 CANNEGIETER de BfittenbuTgo pag. 14,
OÜDENDORP f» defcript, legati Fapinbroekiofti pag. II*
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de mond , door welken de wateren van
de Maas en Waal in zee vielen (f). Zelfs

wil de oudheidkundige gudius (g) dat

men onder dezen naam de }Vaal ais ee-

ne Godin zou gediend hebben, die by
de Romeinen niet alleen Vahalis, maar
ook Nahalia of Nehalia genoemd werdt.

Liever voege ik my by zulken , die Ne-
halennia voor dezelfde Godheid houden
(h) met de Maan , eertyds by de Gev-
maanen met de meeste eer begunftigd (i),

en anders bekend met den naam van

Ifis, aan welke de Sueven ook in 't by-

zon-

(f) PLINIUS H/y?. l^at. luih. ir, c.XV, PTOL0M.ï:US
Geograph. Lib. II, c. IX. Vergelyk ALTINGIÜS Notit.

infer. Gerrn. Part. 7, pag. 82, en VAN DE SPIEGEL
over de Vaderl. rechten, bl, 12, 13.

(g) By HESSELIUS /, C. pag. ***** ***** ** 2

,

3, daar Hy, ten bewyze dat de Waal eertyds Na-
halia geheten zy, zich beroept op tacitus Htfl,

'Ub. F, c.XXFI., die van de rievier N^Wm fpreekt.

Daar over zyn verlchillende gisfingen gemaakt. Zie

Lipsius & ERNESTi ovcr die plaats , en de fchryvers

door HESSELIUS /. c. pag. ***** ***** *** aange-
haald. GUDius wil daar op 't gezag van een oud
MS. Nahalia of Nehalia gelezen hebben , en verftaac

'er de JVaal door.

(h) ALTINGIÜS Nof. ifif. Germ. Fart. I, pag. 10 1 ,

102, EYNDIUS Chro?2. Zelajidia pag. 138, 139, GAR-
GON Waich. Arkadia I Deel, bl. 139, 140, lI.Deel,

bl. 318, 319, Vaderlandfche Hiltorie I. Deel, bl.

2Ö, La ^eligion des Gaulois Tom. II, pag. 78—102.

(i) CJesAR iie B. G. Lib, W, c. XXI.
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zonder offerhanden deden (k). De hou-
ding, kleeding en bygevoegde fieraaden
van Nehalennia , vergeleken met die van
Ifis naar de befchryving der ouden,
kunnen elk van dit gevoelen genoeg
overreden.

Eindelyk komt hier in aanmerkinge
de Dea Burorina, van welke een op-
fchrift voor weinige jaaren is ontdekt op
een ileen, gemetfeld in den gevel van
zeker huis te Domburg, welke Heen daar
uit gehaald en naar Vlisfingen gebracht
is , alwaar dezelve noch bewaard wordt
(1). Dat opfchrift is van zoo veel te meer
belang, om dat men van deze Dea Bu-
rorina nergens, zoo veel ik wete, eenig
ander gedenkftuk heeft konnen ontdek-
ken. Ten minflen in alle de verzame-
lingen der oude opfchriften van gru-
TERUS, REINESIUS, GUDIUS, MU-

RA-

(k) TACITUS de M. G. c. IX.
(1) Het opfchrifc op dien (teen, over omtrent

13 of 14 jaaren ontdekt, is van dezen inhoud:
D E A E
B V R O R I

N A E Q V O D
V O T V M
E S I T M A L 3
V S P R O S
E SVISQVE
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RATORius, MAFFEl, tiORius eii an-
deren vindt men daar van geene mel-
ding. De Heer cannegieter heeft

^ich de moeite gegeven dezen fteen te

befchryven (m). Hy brengt den naam
Burorina afvan buren , geburen , zoo dat
die naam zoo veel zou zeggen als een
Buur-GodiUf oï vzx\ buuren bezoeken,
zyne buuren gaan bezoeken , waar van
20U komen het woord buror, iemand die

een ander bezoekt , en Buronina , een
vrouw die een ander komt bezoeken. Ik
denke> dat de eerfte beteekenis hier best

zal te ftade komen en aan het oogmerk
voldoen, en dat dus Burorina te kennen
geve eene Godheid , by de buuren geëer-

biedigd, Mogelyk zal men Nehdennia
daar door moeten verftaan, welke te

Domburg en daar omftreeks in die buur-
te gediend werdt* Twee oude opfchrif-

tenby spONiüs(n) leeren, dat het de
ge-

Cni) In Disfertat. de gemma. Bentinchiana , item de If-
de ad Tornacum invejita , nee non de Dea Burorina , Traj.

ad Eheüum 17Ó4.
(n) pe arts ignotorum Deorum pag. 250, Tom. VII

Thefauri Gronoviani.

PROXVMIS n PROXSVMIS
SENECA SECVNDI U POTITAC. COD

F I L 5 N I F, V. S. L. M.
V S L M «
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gewoonte was fommige Goden als Buur-
Goden aan te merken, wanneer zy hier

of daar door de naastbygelegene buuren
geëerbiedigd werden.

Dit zy genoeg van den afgodsdienst

der oudfte bewoners van Zeeland j wel-

ke 200 lang fland hieldt^ tot dat het

Euangelie in dit gewest gepredikt werdt;,

waar over ik my, volgens het opgege-
ven tyd-beflek, een weinig moete uit-

breiden.

Met is vermoedelyk, dat de Christe^

lyke Godsdienst al zeer vroeg in een ge-

deelte der Nederlanden zy bekend ge-

Worden. Het verblyf der Romeinen ka-i

daar toe zelfs eenige aanleiding gQ,g^VQa

hebben , nademaal onder hunne legers

vele Christenen te vinden waren (o%
Ook kan het zyn, naar men gist, dat
de Franken eenig flaauw fchemerlicht

der Euangelie-leere bezaten , en aan an-

deren bekend maakten ,
gemerkt fom-

migen van dat volk onder de Romein-
fche krygsknechten waren , welken Kon»
flantyn de Groote in den waaren Gods*
II. Deel, D dienst;

(o) TERTULLIANUS ^j^ólog. t, XXXVih
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dienst deedt onderwyzen (p), gelyk wel
drie duizend Franken ten jaare 496 ge-

doopt 2yn geworden (q). Hoe dit ook
^y, het is waarfchynlyk , dat Eligiusy

omtrent het midden der zevende eeuwe

,

het Euangelie hier te lande predikte,
want, tot Bisfchop van Noyon zynde
aangelleld, maakte hy veel werks om
de ongeloovigen in Brabnnt en Vlaande'
ren te bekeeren, vooral te Antwerpen y

Gerit en KortryL Omtrent het jaar

649 , of, 200 anderen willen , 644 kwam
hy hier te lande, predikte het Euange-
lie , en bekeerde vele Sneven , dat is

2eeuwen , naar het gevoelen van eenige
fchryvers (r). Na zyn vertrek of dood
fchynt men de beelden en tempels der
afgoden , door hem verwoest , weder
opgericht en de vorige bygeloovighe-
den omhelsd te hebben.— OïIVilfrid,
Bisfchop van Jork, en Wigbert ^ die bei-

den het Euangelie onder de Friejen in

de

(p) EUSEBIUS Vit. Covjiantini M. Lil>. IV, c. XIX,
XX, SIDONIUS APOLLIN. Lil>. IV Efifi. VJ cum notis

SIRMONDI.

Cq) GREGORIUS TURONENSIS Lib, II, C. XXX
f

XXXI.
(r) AUDONëus i» Vita S. Eligii Lib. Il, c. III, VIII

{Tom. II fpicilegii veterum fcriptorum D' Ache ryani). Ver-
gelyk MIRiEI Faft. Belgk. fag. Ójp , C^ EYJMDII Cfpron,

Zelmd.fag. 140, 141.
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de jaaren 674 en 688 gepredikt hebben
(s), ook hier tot dat oogmerk voet aan
land gezet hebben , is met geene zeker-

heid te bepalen, maar wel, dat Willis
brord omtrent het einde der zevende
eeuwe den Christelyken Godsdienst

3,

zoo elders als \w Zeeland
y getracht heeft

voort te planten. Hier toe was hy be-

kwaamer dan anderen , om dat hy de
taaie van het land , welke meest de Frie'

Jche \f2is, volkomen verft:ond(t). Hy
werdt tot de Enangelie-prediking door
Egbert uit Engeland naar Friesland ge-
zonden (u) , door Pipyn hier toe gevol-
machtigd (v), en door Paus Sergius den
I nader bevestigd (w). Van Rome te
rug keerende , is hy in W^alcheren aan-
geland, en te Westkappel gekomen,
daar hy,. ziende dat de inwoners een

D 2 beeld

(s) EDmUS in vita S. Wilfrtdi c. XXF—XXf^lI
(Tom. I fcriptórum bifioria Britannica ed. Galei) ^ BEDA
Hifior. Ecrlef. Lib. F, c. IX.

(t) MELIS STOKE bl. 4, KLAAS KOLYN bl. 2(5o.

(U") BEDA Lib. F, c. X, MEIJERUS an»a/. ad annum
691, Vita S. Adelberti c. Il {in aéiis fanéiorum men/is

Junii Tom. V).

(V) BEDA Lib, F, C.X, MELIS STOKE bl. 4 , KLAAS
KOLYN bl. 25<5.

(W) BEDA Lib. r, C. XI y MELIS STOKE bl. 4,
KLAAS KOLYN bl. 2ÖO. VcFg. BoWER. hittoric dtT
Paofeu III. Deel, bl, 4iö, 417.
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beeld van Merctirius Godsdienftig eer-

den , 't zelve verbrak , en het volk fcher-

pelyk beftrafte. Dit bekwam aan Pp^il-

librord zeer kwalyk , want één der ge-

nen , die dat beeld bewaakte, wondde
hem zeer zwaar, doch dit belette niet,

dat M^illibrord in zyne prediking rustig

voortging (x). Ik durve met eyndius
(y) niet vast {lellen, dat W^infrid , ,a.n-

ders bekend onder den naam van Boni-

facius y en pf^illihad den Christelyken
Godsdienst in de Z^eeiiwfche eilanden ge-

predikt hebben, gelyk wy anders zeker

weten , dat zy zullks in andere gedeel-

ten van Nederland met grooten yver
deden (z). Op beteren grond weet men

,

dat Fredrik, tot Bisfchop van Utrecht
verheven zynde , zich op raad van Kei-

zer Lodewyk naar Walcheren begaf om
het woeste volk te bekeeren, en zich in

'tby-

. (X) MELIS STOKE bl. 4, KLAAS KOLYN bl. 259,
Vita S. PP'iüibrordi c. XIV {in atiis janHorum Be»ed'f£iinis

Tart. I fee. III) , Chronkon de Trajeóio pag. 309 {Tojn. V
analeSiorum Matthat). Zie Ook EYNDIUS Chroji. Zeland.

t^g' 135, 13Ö.

(y) Chron. Zei. fag. 134.
(z) WIL LIBALDUS in Vita S. Bomfacii c. IV, V, VI^

Vita Wtllihadi c. II , VI (wclke Hukken te vinden
zyn ia aéiis fanöiorum BeiiediBivis fee. III Part. II.)

Zie ook BOWER hiil:one der Paufen UI. Deelj bi.

462 en volgg.
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't byzonder tegen de bloedfchandige hu-

welyken tusfchen broeders en zusters,

hoedanigen daar zeer in zwang gingen

,

aan te kanten. Evenwel fchynt hy hier

weinig te hebben konnen uitvoeren,

waarom hy fpoedig vertrok, en dat ei-

land aan de verwoesting der Barbaren
overliet (a).— Door deze middelen nam
de Heidenfche Godsdienst in Zeeland
allengs een einde, en week voor de Eu-
angelie-prediking, doch gefchikt naar

de plechtigheden , gebruiken en gevoe-
lens der Roomfche kerke (b) , waar aan
men in 't algemeen verkleefd bleef, tot

dat eerst in latere tyden de Hervorming
een beter licht ovtv Zeeland verfpreidde,

waar in wy ons tot nu toe mogen ver-

blyden. Het fchynt echter dat Tanche-
linus zich , vooral in W^alcheren , reeds

omtrent den jaare MCXII tegen fommi-
ge gebruiken der Roomfche kerke heeft

aangekant, en niet vreemd is geweest
van de gevoelens der JValdenjen, fchoon
de monniken , naar hunnen fmaak van
handelen met de ketters, hem vele mis-

D 3 da-

Ca) Vita Vrederhi Ephc. TrajeBhii o. ir § 21 , 22 (in

Jióiis fan&orum menfn Julii Tom. IV). Men vergely-
ke EYNDIUS Chron. Zeland. pag. 138.

Cb) Vaderlandfche Hiftone II. Deel, bl. 6, 7.
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daden verweten, en het Kapittel van de
hoofdkerke te Utrecht hem, met de
fcherpfte woorden, door eenen brief

aanklaagde by den jlartsbisfchop van
Keulen (c).

Cc) Deze brief, waardig om ingezien te wor-
den , is te vinden by van mieris Groot Cliartcr-

boek I. Deel , bl. 8i , 8-2.

VIERDE HOOFDSTUK.
Over den oorjprong en voortgang der fraatje

letteren f konjlen en wetenfchappen in Zee-

land, tqt de vyftiende eeuwe,

^edert een geruimen tyd is 'er verfchil

geweest, of de inwoners van deze lan^

den, die van eenen Germaanfchen oor-

fprong waren, voor de komst der Ro^
meinen de fchryfkonst verftonden, dan
of zy zonder het gebruik van letteren

leefden. Eenigen hebben het laaste

ftaande gehouden, maar met zulke be-

wyzpn , die , van naby befchouwd zyn-

de ,
geen klem hebben. ]Laten v^y hun-

ne redenen kortlyk overwegen^ JMen
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beroept zich op twee plaatfen van ta-
c I T u s , waar uit men dat gevoelen

meent te kunnen bevestigen. In de eer-

fle plaats zegt die fchryver van de Ger-
maanen (a): zy verbreiden den lof van
hunnen God Itiisco, of Tuisto, met oude

gedichten, "'twelk de eenige foort van ge^

heugenis en jaarboeken by hen is. Ik wil

niet letterziften , of angstvallig onder-

zoeken, of carmina moet vertaaldworden
door gedichten f oï gezangen, noch be-

twisten , of annales beter door jaar-ver-

tellingen worde overgezet. Elk gebrui-

ke daar in zyne vryheid. Uit deze woor-
den te willeji beiluiten, dat de oude
Germaanen in de fchryfkonst geheel on-

kundig waren, is handtastelyk gedron-
gen. Al wat men met mogelyke waar-
fchynlykheid daar uit kan opmaken, is,

dat zy geene andere jaarboeken hadden,
dan die in rym gefchreven waren, 't ge-

ne by de meeste volken, Hebreeuwen

^

Grieken , Romeinen , Spanjaarden en Ne*
derlanders, in de vroegfle tyden gebrui-

kelyk was (b).

Geen meerder grond voor deze ge-

D 4 dach-:

Ca) TACITUS de M. G. c. U.
(b) LIPSIUS ad Tacjti l. c, PERIZONIUS aitimadv,

UiJ^oric. f. FI pagt 204 /^ f.
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dachten is 'er in de andere plaats van
TACITUS (c) : Beide mannen en vrou-

wen verflaan de geheimen der letteren

niet) of weten niet van geheime letteren,

gelyk men de woorden Litterarum Jecre-

f^ ook kan vertalen. Men merke vooraf
aan, dat tacitus in het aangetogen
hoofdftuk bezig is om de kuisheid en eer-

baarheid der Germaanen te befchryven.

Deze aanmerking zal den weg baanen
tot het rechte verfland van die uitdruk-

king, te meer als men daar bydoet, dat

TACITUS niet fpreke van de onkunde
der letteren , maar van geheime letteren ,

of geheimen der letteren. Derhalven de^

ze woorden worden te ver getrokken en
buiten hun verband gerukt, wanneer
men daar uit wil befluiten , dat de Ger-
maanen , en vervolgens ook de Pntaüe-
ren , geheel onkundig in de fchryfkonst

zyn geweest. Wat dan ? Die fchryver

fpreekt V2.n geheime minne-brieven. De-
ze opvatting komt best met den famen-
hang overeen , en het is overvloedig be-

kend uit OVIDIUS, CATULLUS, TI-

BULLUS, PROPERTius en anderen,
dat de ongeooriofde minnen-handel by
Öe ^orneinen maar al te zeer in gebruik

was

(C) TACITUS de M. q. c. XlX.
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was, waar van de kuifche Germaanen
en Batavieren in tegendeel zeer afkeerig

waren. En in dezen zin hebben vele

voornaame mannen die woorden ver-

klaard (d). Anders zou men met fom-
migen (e) kunnen denken op eene ge-

woonte onder de Romeinefi , die , over ta-

fel zittende , op de vingeren fpraken tot

de vrouwen , op dat haare mannen niets

merken zouden. Aan dat gebruik is niet

te twyffelen^ Ook ftrookt dit gevoelen
met de naastvoorgaande woorden, in

welke TACiTUS fchryft, dat de Ger-
maanfche vrouwen niet bedorven wier-

den door aanlokfelen in de fchouwfpe-
len, noch aanprikkelingen op de maal-
tyden, waar op hy onmiddelyk laat

volgen : beide mannen en vrouwen we-
ten niet van geheime letteren. Welk
van deze gevoelens men verkiest, het
blykt ten overvloede, dat tacitus
den Germaanen geenzins hunne onkun-
de van letteren en fchryfkonst verwyte.

D 5 Noch

(d) LIPSIUS , GR.ONOVIUS & ERVfESTI ad Tacitum de
M, G c. XIX. VAN DE SPIEGEL ovcF den ooriprong
der Vaderl. rechten, bl. 44.

(e) jENsius in pars Naamrol, bl. 371, H. V.W;
in de nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderi,
J^etterkunde II. Deel II. ftuk, bl. 195—197.
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Noch gemakkelyker is 'er te antwoor-
den Op de overige bewyzen, 't gene, al-

zoo het elders voortreffelyk gefchied is,

ik nu onnoodig rekene te doen (f). En
waarom toch zou men de Germaanen
voor zoo onkundig houden, daar de
Gallen y met welken zy byna in alles

overeenkwamen, wel degelyk kundig-
heid van fchryven hadden, by welken
de Druïden in de meeste openbaare en
byzondere onderhandelingen doorgaans
Griekfche letteren gebruikten (g). Men
vindt, dat het een gebruik by de oude
Germaanen was, om , by het verbranden
der doode lichaamen, eenige brieven,
aan de bloedverwanten gefchreven, op
den houtftapel te werpen (h). Ook ge-

waagt TACiTUS (i) van brieven door
Jlntonius Primus aan Claudius Civilis

,

den Batavifchen veldheer, gefchreven,

van brieven van Claudius Civilis aan Ce-

rialiSf en van brieven aan de Friefen ge-

fchre-

(f ) Nieuwe bydragen 1. c. p. 197—203.

Cg) CA:SAR de B. G. Lib. VI , c. XIV.
(h) SCHEDIUS de Diis Gcrman. fag. ÓÓ5.
(i) TACITUS Lib. IV Hifior. c. XXXII , LXXV^

LXIX. Vergelyk van de spiegel bl. 45, 46. Ja
in vroegere tyden meldt tacitus amaL Lib. II, c
LXXXVIII van een brief door Adgandefirius , liet

hoofd der Catten , gefchreven , en in ^n raad gelezen.
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•fchreven, Andere redenen gaa ik met

opzet voorby, te meer om dat dit ftuk

nader zal voldongen worden, als in 't

vervolg over de wetenfchappen der oud-

fle bevolkers zal gehandeld worden.

Vraagt men , welke taal de oudfte be^

woners van dit gewest gefproken heb-

ben , daar op is niet gemakkelyk te ant-

woorden. Het is vermoedelyk dat de

Cehilcbe fpraak hier in gebruik was, uit

welke vervolgens andere taaien en tong-

vallen beuren oorfprong gekregen heb-

ben , waar van ook in onze Nederland-

fche taaie zoo vele bewyzen te vinden

zyn , gelyk door anderen in 't breede

betoogd is, Noch meent men , dat de

Runifcbe letteren toen in gebruik waren,

welke in vervolg van tyd met andere

verwisfeld werden (k),

Men heeft eenige redenen , die ons

doen gelooven , dat de Griekfche taal en

letteren by de Batavieren, als afftam-

melingen der Germaanen , nietonbekenji

waren, Want, om niet te zeggen d^c

^eer vele woorden der Neder-Duitfcbe

t:aale van eenen Griekjcheti oorfprong

zyn

(k) JARKIUS ad SCHEDIUM de Diis Germa». pag.

44Ó, 447, WACHTERUS i» Glosfario Qerman, v. ^H»i^

Nieuwe Bydragen 1. c. bl. aaa , 223-
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zyn(l), TACiTUs(m) bericht ons, dat
in Germanie eenige gedenkteekens en be-

graafplaatfen , met Griekfcbe letteren be-

fchreven, voorheen te vinden waren.

En wat wonder dat de Germaanen zich

daar van bedienden, gemerkt het ge-

bruik der Griekfcbe letteren by de Gal-

len ook zeer gemeen was (n).

Niemand kan twyffelen, of de Latyn-

fcbe taal is, na de komfte der Romeinen,
in deze fanden bekend geworden. De
Latynfcbe opfchriften , in het vorige

hoofdftuk vermeld , zyn onwraakbaare
bewyzen , want of fchoon de Batavieren

hunne moeder-fpraak niet geheel zullen

verlaten hebben , is het evenwel te den-

ken, dat zy de Latynfcbe taal zullen heb-

ben aangeleerd , zoo wel als de Britten

ten tyde van Agricola (o) , en naderhand

de Gotben, Hunnen en Wandalen {-6)^

Na

(1) Dit heeft de Heer reitz in zyn werk Belga

Gracisfans breed behandeld , en met de getiügcnisfen

van voorname geleerden bevestigd pag, i—26.

(m) De M. G. c. III, over welke plaats lipsius

aanmerkt, dat de Germaanen wel de letteren, maar
niet dp taal der Grieken zouden gebezigd hebben.

(n) C^SAR de B. G. Lib. VI, c. XIV, ibiqtte DAVI-
sius <é- ouDENDOPvPius. Vergelyk evenwel de
JSIieuwe Bydragenl.c. bl. 207 in deaanteekeningen.
(o) TACITUS in Vita Julït Agricola.

(p3 LIPSIÜS cl9 re£iaprojiuntiat> L. L. pa^. 14, IJ,
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Na dat de Franken en S^xen in dit

land gevallen 2yn , is het te denken , dat

de taal der bewoners eenige verandering

zal ondergaan hebben, maar noch veel

meer , toen de Friefen dit land bemach-
tigd, en vele eeuwen in bezit gehouden
hebben. Wy weten, dat de Friefche

taal in de zevende eeuwe in gebruik was
uit de gefchiedenis van WiÏÏtbrord , ge-

lyk reeds boven is aangeteekend. Alleen
zal ik hier noch bydoen , dat de Gothi-

Jche taal voorheen ook in dit land ge-

bruikelyk is geweest, en dat onze tegens-

woordige fpraak daar aan zeer veel ver-

fchuldigd is, gelyk door ten kate
ten overvloede wordt bewezen , en ook
ontegenzeglyk kan blyken uit het voor-
treflyk Glosfariutn Suio-Gopbicum , on-
langs in Zweden uitgegeven.

De kunften en wetenfcbappen van ver-

fchillenden aart zyn in Zeeland al vroeg
bekend geweest. De rechtsgeleerdheid

der oude bewoners van Zeeland is, over
korten tyd , zoo breedvoerig en naauw-
keurig door den Heer van de spiegel,
in deszelfs meermaals genoemde verhan-
deling, befchreven, dat het onnoodigis
hier van iet te melden.— Zy , die de zon
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en maan voor hunne aanzienlykfte Go-
den hielden , Waren naar hunne wyze

,

en zoo als de tyden toen medebragten ,•

niet geheel onkundig in de fterrekimde ,

en gaven veel acht op den loop ^an zon
en maan (q> Zy zullen waarfchynlyk,

zoo wel als de Gallen (r), zich veel heb-

ben toegelegd op de kennis der fterren

en haare beweginge, gelyk ook op de

natuurkunde, den aart der dingen, de

wyduitgeflrektheid der weereld,en foort-

gelyke zaken meen— In de wigcheU

kunst waren zy groote meesters, waar
uit zy meenden veel nut te konnen trek-

ken (s).—* De ^/cö/^««J<? was al vroeg by
hen in hoogachting. Zy vereerden hun-

ne Goden met gezangen (t) , en ftelden

hunne gefchiedenisfen in rym , waar van

zy by den aanvang van den oorlog ter

verwakkeringe van den moed gebruik

maakten (u) , ten welken einde zy dezel-

ve in hun geheugen zullen geprent heb-

ben, hoedanig wy van de Gallen lezen

(v). Het is vermoedelyk, dat deze of
foort-

(q) TACITUS de M. G. c. XI.

(r) CiESAR dt B. G. Lik VI, c XIV,

(S) TACITUS de M. G. c. X. .

(t) TACITUS de M, G. C. II.

Cu) TACITUS de M. G. clII, X, & Hifior, 11,22%

Cv; C.ESAR de B. G. Lib. VI ^ e. XIV,
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foortgelyke gedichten naderhand door

de Barden (w) in fchrift gebracht zyn

,

en door hen onder 't geluid der liere op-

gezongen wierden (x). Zelfs deedt Ka-

ret de Groote in latere tyden die oude

barbaarfche gedichten uitfchryven, om
2e van buiten te leeren (y). Dan of de-

ze de gedichten zyn, by tacitus(z)
vermeld, durve ik niet bepalen. De
Gothen , die zich omtrent het begin der

vyfde eeuwe hier hebben opgehouden,

hadden ook hunne gezangen (a), maar
het is onzeker of daar van noch iet te

vinden zy, ten ware Klaas Kolyn daar

op het oog had, die ons leert, dat de
Bard-gezangen in zyne dagen te Egmon-
de noch voor handen waren (b).— Het

zal

(w) De BarJen, die wel degelyk van de Druiden

moeten onderfcheiden worden , "waren geen pries-

ters, vancLT dichters ^ die de helden-daaden van beroem-
de mannen in dicht (telden en opzongen. Zie

KLAAS KOLYN bl. 252 , LUCANUS de bello civili Lih. J,

VS. 449, STRABO Lik JV, pag 197. SCHEDIUS de Diis

Gem./)tf?.ö28y^^, handelt breed van dieze Barden, daar

jARKius een meenigre andere fchryvers opgeeft.

Cx) A&IMIANUS MARCELLINUS Lib. X^, c. IX,

(y) EGINHARDUS in Vita Caroli Magni c. XXIX.
(z) De M. G. c. II, ubi confer LIPSIÜM & ERNESTi;

JARKIUS ad SCHEDIUM p. 632, Ö33.
(Z) JOR.NANDES de rebus Geticis c. iV.

(b) KLAAS KOLYN bl. 252, op wlcHS gctüigenis
mÈa
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fcal mogelyk iemand vreemd voorko-
men, dat STRAÈo (c) en ammianus
MARCELLiNUs(d) van het aangenaam
Muziek der Germaanen fpreken> 't wel-

ke anders in 't gemeen als te hard en niet

flrelende genoeg gerekend werdt» Doch
gelyk hunne gedichten niet laf, maar
mannelyk waren , met den aart van 'C

volk overeenkomende, en gefchikt naar
het onderwerp , te weten de krygsbe^
dryven van beroemde helden, zoo was
het Muziek overeenkomftig met de ftof,

in die gezangen behandeld (e). Zy ge-

bruikten de liere , maar vooral maakten
zy een foort van Muziek door het (laan,

van hunne zwaarden tegen de fchilden

,

't gene julianus (f), aan flrelender

Muziek gewoon , een ongunflig oordeel

deedt vellen over dat der Germaanen,

. Het ontbrak by de oude bevolkerö

van

men zich echter weinig zal kunnen verlaten, in-

dien het gevoelen van den Heer huidekoper, by
wien zich cannegieter en wagenaar gevoegd
hebben, doorgaat, belangende den lecftyd van
dien fchryver. Vergelyk de Nieuv^^e Bydragen 1. c,

bh 223—227,
(e) Lib. ir, pag. 197.
(d) Lib. Xr, c. IX.

(e) TACITUS de M. G, e. III.

(f) InMifo^og. fag, SSÖ/j.
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van Zeelmid niet aan nuttige kunflen en
handwerken f die aan dat gewest totfteun

en voordeel flrekten. Hier toe brenge

ik het bereiden van linnen , by de Ger^

maanen al vroeg bekend (g) , en nood-'

Eakelyk voor hunne kleding.—- De
zoutziedery is van aloude tyden in 2ee^
land bekend geweest (h). Eerst plagt

men het zout daar te bereiden uit de as-

fche van derry oi darrink. (i), van welk
gebruik men naderhand is afgegaan,

fchoon die kunst veel geoeiTend en lierk

bevorderd wierdt. Men vipdt, é.2.t Jan
van Henegouwen in de jaareri 1340 en
1350 aan die van Tholen dienaangaande!

eenige vryheden verleende (k).— In de
dertiende en veertiende eeuwen was het
wolk-werken en bereiden van lakenen,

200 te Zierikzee als voornaam!yk irt

Middelburg en Reimerswale , zeer ge-

meenzaam (1) , iu zoo verre dat Hertog
II. Deel. E PFil-

(g) pLiNius Lib. XXIX. c. T.

(h) GUICCIiillDINUS i7z dejcript. Zelandia fag. 407.
(i) Tegenwoordige üaat van Zeeland II. Deel , bl,

$71—370. Men vergelyke tacituj: Lih. XIII. An-
nal. c. LVII mec de aanteekeningen van lipsiüs en
GRONOVIUS.

(k) VAN MIERIS Gr, Chart. If. Deel, bl. 636,
Ö37, 784» 785.

Q) VAN MIERIS Chart. I. Deel, bL 434, 453, II.

Deel
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iVillem^ ten jaare i355> een bevel gaf;

dat in Walcheren geen wol Ie lakenen

zouden mogen verkocht worden, dan

die in dat eiland gemaakt waren (m).

—

De haringvisfchery , waar door Vlisfin-

gen oudtyds bloeide, is, zoo men wil,

omtrent het midden der twaalfde eeu-

we in Zeeland begonnen (n) , en bragt

veel toe tot den welvaart van Brouwers-

haven, aan welke ftad Graaf JVillem in

't jaar 1344 een vrye haringmarkt heeft

toegedaan (o).— De Mee-redery was

van ouds een voornaame tak van den

welvaart der Zeeuwen, gelyk rey-
GERSBERG en anderen hebben aange-

wezen, waar by ik alleen voege, dat

^an van Avesnes in 't jaar 1380 aan die

van Tholen vryheid gaf om op zekere

yoorwaarde mee-ftoven te mogen zet-

ten (p).— De koophandel ter zee fchynt

van hier eerst gedreven te zyn op^ 't na-

jbuurig Brittannie : het blykt uit één der

opfchriften , te Domburg gevonden, dat

men

Deel, bl. 21Ö, 331, 852, 857, III. Deel, bl. 383,

39Ö, 433» 434. ^^ TT T^ 1 M Q.K
(m~' VAN MIERIS Chart. II. Deel, bl, 850.

(n) Tegenw. ftaac der vereenigde Nederlanden

XI. Deel, bl. 576.

(o) VAN MIERIS Chart. II Deel , bl. ó88.

(p) VAN MIERIS Chart. III. Deel, bl. 373.
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men van daar hryt haalde , waar doormen
met fommigen een foort van leem zou

konnen verftaan , 't gene toen tot het

mesten der landeryen dienstbaar was (q).

Naderhand werdt de koophandel van

hier op Engeland aanzienlyk. Niet al-

leen bevestigde Graaf Florens de wille-

keuren van de broederfchap der koop-

lieden te Middelburg in den jaare 1271
(r) , maar de Koning van Engeland ver-

boodt, in 't jaar 1280, zynen onderza-

ten , de kooplieden van Zeeland eenigen

overlast , moeite en fchade toe te bren-

gen , en de kooplieden kregen zelfs , ee-

nige jaaren daarna, vrygeleide, indien

zy over geleden fchade recht in Enge-
land zouden komen eisfchen (s). We-
derzydsch kregen de Engelfche kooplie-

den door Hertog Albert eenige voor-
rechten in Zeeland federtden jaare 1383
(t). Ook werdt 'er koopmanfchap ge-

dreven op Schotland, Denemarken , Lom-'

hardien, Spanje en Portugal, waar om-
E 2 trent

(q) CANNEGIETER de Brittenhurgo pag. 14 , I5.

(r) VAN MIERIS Chart. I. Deel , bl. 35Ó.
(s) VAN MIERIS Chart. I. Deel, bl. 409, en IL

Deel , bl. 93.

CO Van mieris Chart. III. Deel , bi. 39^ ? 5^5—
^7.
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trent VAN mieris (u) aanmerkelyke
gedenkftukken van de veertiende eeuw
heeft aan 't licht gebragt. Toen behaal-

den de Zeeuwen , door hunnen koophan-
del , grooten roem en geen minder voor-
deel; zy droegen toen ook den lof weg
van eenen Venetiaanjchen fchryver (v),

dat ^y bekwaam waren tot den koop-
handel en fcheepvaart, ter zee en langs

de rievieren, en dat men daar in van
hun goeden raad en de meeste hulp zou-
de konnen verkrygen.

Blyven Godsdienst , goede zeden

,

wetenfchappen en koophandel onder
ons in bloey en hoogachting , dan zal

het Zeeland wel gaan tot in het laaste

nakomelingfchap.

(u)- Groot Chart. II. Deel, bl. 322, III. Deel,
bl. 250—254, 39Ó, 555.

_(v) MARiNus SANUTO by WAGENAAR Vader!.
Hifc. III. Deel, bl. 251, 252 in de santeekcningen.

VER-



VERHANDELING
OVER DE OPKOMST, HET GEZAG,
EN DEN ONDERGANG DER AL-
OUDE HOOGE OF GRAFELY-

KE VIERSCHARE IN
ZEELAND

DOOR
MR. L, P. VAN DE SPIEGEL.

§ I. JoLet is één der lofFelyke oogmer-
ken ter oprichtinge van het Zeeuwfche
Genootfchap der Wetenfchappen te

VJisfmgen, om door de uitbreidinge van
kunflen en wetenfchappen aan het alge-

meen belang, en inzonderheid aan dat

der provintie Zeeland bevorderlyk te

zyn : desfelfs beftierders hebben van den
aanvang af een blyk daar van gegeven

,

v/anneer dezelve voor de eerfte vrage ter

beantwoordinge hebben voorgelbeld :

welke zyn de bewoners van Zeeland ge-

weest tot aan de vyftiende eeuw, hoedanig
waren hunne zeden en Godsdienstplicbten ,

cn welken oorjprong en voortgang hebben

Es ^^
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de fraaie letteren, kunflen en wetenfchap'
pen onder dezelven gehadt?

Ik verbeelde my, dat men in de ant-

woorden op deze vrage , onder de fraaie

letteren , kunften en wetenfchappen ook
min of meer eene plaats zal gunnen aan
de Rechtsgeleerdheid en maniere van
Rechtsplegtnge onzer voorouderen ; maar
dewyl het niet mogelyk is, alles wat
daar van gezegd kan worden , in eene
algemeene beantwoordinge te behande-
len, hebbe ik gemeend, dat het by ge-

legenheid dezer vrage niet ongefchikt

zoude wezen eene verhandelinge het Ge-
nootfchap aan te bieden , over een Ge-
rechtshof van deze Provintie, 't geen

,

zoo veel ik weet , het oudfte is, dat met
. zoo veel aanzienlykheids en gezags in

deze of de naburige landfchappen is ge-

vestigd geweest.

Ik zal my met geene verdeelinge de-

zer ftoffe ophouden , maar alleen den
draad der hiitorie en orde des tyds vol-

gen.

§ II. Het kan van niemand, die der
gefchiedenisfen onzes lands kundig is,

betwist worden , dat de Frankifche Vor-

ilen de meeste , zoo niet alle de Neder-
land^
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landfche gewesten, en in het byzonder
Zeeland, hebben beheerscht, en dat

ook derzelver wetten en gewoonten al-

hier zyn ingevoerd, zoo dat men be-

zwaarlyk tot den oorfprong van eenig

aloud recht of coftume des lands kan
doordringen , ten zy men denzelven on-

der de Frankifche regeeringe zoeke. In-

dien wy nu nagaan de maniere der hoog-
fte rechtspleginge dezer volkeren, zal

men bevinden, dat dezelve gehouden
werdt in eene plechtige jaarlykfche ver-

gaderinge in tegenwoordigheid des Op-
pervorflen, of van iemand door hem
byzonderlyk gemachtigd, waar toe de
mindere beftierders der landfchappen
met de voornaamfle ingezetenen , en des
Vorften leenmannen geroepen werden.
Deze vergaderingen noemde men pia^

cita , conventus piiblici en concilia : men
behandelde 'er alle zaken van belang
den ftaat des ryks aangaande ; alle ge-

fchillen tusfen de aanzienlykfte ingeze-

tenen, welke de mindere rechters niet

vermogten af te doen; alle zaken die

door hooger beroep derwaards gebragt
werden ; alle zware lyfftrafFelyke misda-
den, en eindelyk alle gefchillen over het

begrip of de uitlegginge der wetten.

E 4 ö III Na
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§ lïl Na dat de Graven , het zy door
gunfte der Frankifche Vorften, net zy
o_p eenige andere wyze aan het opper-
gebied dezer landen geraakt waren,
Volgden zy in alles de regeeringswyze
hunner voorzaten : zy heften tollen en
andere fchattingen , zy eigenden zich de
verbeurd verklaarde en onbeheerde goe-

deren , zy behielden dezelve wetten

,

rechten en costumen, aan welke het
volk gewoon was onder de vorige regee-

ringe , en zoo pleegden zy ook recht op
hunnen eigen naam , in eene jaarlykfche

byeenkomfce van de voortrefFelykften

der natie , waar aan zy mede den naam
van placitum gaven, welke noch zeer

laat in de Latynfche handvesten gevon-
den wordt : alle uitvoeringe des rechts

gefchiedde door den Grave als opper-
vorst in perfoon, of door iemand van
hem byzonderlyk daar toe aangefleld,

en nergens was eenig hoogst rechtsge-

bied , dan by den Grave met zyne ver-

gaderinge van edelen en aanzienlyke in^

gezetenen,

§ IV, In Zeeland egter was het lang

in gefchil , wien de hoogfte rechtple-

gende macht toek\\'ame, en het heeft

jneer
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meer dan eens oorzaak gegeven tot he-

vige oorlogen tusfen de Graven van
Holland en Vlaanderen : namelyk de

Jaaifte hadden zekere eifchen op Zee-
land bewestenfchelde , welke zy van tyd
tot tyd by gunftige gelegenheden deden
gelden , en men hadt toen door tus-

fenkomlle van naburige Vorften ver-

fcheide verdragen gemaakt , by dewelke

dat gedeelte van Zeeland aan de Hol^
land5:he Graven ten leene van Vlaande-

ren gegeven werdt, nochthans zoo , dat

die van Vlaanderen altoos de wetgeven-

de en rechtoeffenende macht of voor
zich alleen behielden , of met de Graven
van Holland deelden , waarom men ook
vindt , dat zy beneffens die van Holland
de keuren der fleden bewestenfchelde

hebben bevestigd, gelyk onder anderen
blykt uit de keure van Middelburg van
het jaar 12 17; maar Graaf Willem van
Holland , en Roomsch koning , poogde
zich van dien deelgenoot in de opper-

macht te ontdaan , en beweerde, dat het

aan hem alleen ftondt de hooge rechts-

gedingen of placita te houden, de bal-

lingen te beryden en recht te oeffenen,

waar tegen de Graaf van Vlaanderen als

leenheer (taande hieldt, dat zulks niet

E 5 ge^
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gefchieden mogt zonder hem of zynen
bailliu, welk gefchil volgens het begrip
des Graven van Vlaanderen werdt byge-
legd door een verdrag in het jaar 1250

§ V. Op dezen voet bleven de zaken,
tot dat 'er na den dood van Koning
Willem eene veranderinge in het leen-

contraö: gemaakt is; want in het jaar

1256 gafvrouw Margareet, Gravin van
Vlaanderen, geheel Zeeland bewesten-
fchelde ten leene aan Florens, broeder
van den evengenoemden Roomschko-
ning Willem, en momboir van desfelfs

zoon den jongen Grave Florens den V ,

met alle de jurisdictien , rechten en in-

komften, welke de Graven van Vlaan-
deren te voren aldaar geoefend en ge-

hadt hadden (b), op welke voorwaar-
den het zelve leen ook kort daar na is

overgegaan op den jongen Grave, en
hebben de Graven van Zeeland dit ge-

deelte ook op den zelven voet blyven
bezitten, tot dat in het jaar 1322, die

van

(a) V. fa^um pacis ir/ter Margaretam Com. Tlandriae^

et WÜhelTKum Com. Holl. by MIERIS groot Ch. boek

I D. p. 258.

Qi) Groot Ch. boek I D, />, 299.



DE HOOGE VIERSCHARE. 75

van Vlaanderen affland gedaan hebben
van de hulde en manfchap hun wegens
Zeeland bewestenfchelde verfchuldigd.

§ VI. Men kan derhalven den tyd

,

federt welken onze Graven door geheel

Zeeland op eigen naam recht gepleegd

hebben, ftellen op het jaar 1256, toen
dit 200 lang betwiste gevolg der opper-
macht aan Fiorens den momboir ten

leene gegeven is, en hier blykt dan de
rede , waarom in de keure van Zeeland
door denzelven Fiorens bevestigd om-
trent het jaar 1257, geene de minftc mel-
dinge gemaakt wordt van den Grave
van Vlaanderen , maar alle recht en op-
pergezag in de Juflitie wordt toegekend
aan den Grave van Zeeland (c).

5 VII. Straks na deze veranderinge

,

waar door het gefchil over de rechtple-

gende macht was bygelegd, zyn de ede-

len van Zeeland bedacht geweest om
de oude collumen in gefchrifte te bren-
gen en te verbeteren, als mede eenen
vasten voet te beramen, zoo op het hou-

den

^c) Keure van ZeelavJ van Tlorèns momhoir. Nederd,
uitgave by Tirion^ § 64, 63, 66 en 79.
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den der jaargedingen , of pïacita , als

van de mindere rechtbanken , welk ont-

werp de momboir Florens, met den
burggrave van Zeeland hebben bekrach-

tigd, zynde deze de keure van Zeeland,
die wy onder den naam van Florens

momboir aanhalen , en in het groot Qhar-

terboek 1 Deel, als mede afeonderlyk

te Amilerdam by Ifaac Tirion m het

Latyn en oud Nederduitsch is gedrukt.

Of men egter aan dien tyd moet toe-

fchryven de oprichtinge van een vast en
zittend gerechtshof in Zeeland , zoude
ik niet durven bepalen : het komt my
Zelfs niet waarfchynlyk voor, om dat

men in de ganfche keure van den mom-
boir geenen voetftap daar van ontmoet,
maar wel , dat de zaken in het hoogfte

recht beflist werden door den Grave en
zyne mannen, waarom ik eerder denken
2oude , dat toen ten tyde de hoogfte

vierfchaar noch gehouden werdt als by
de Franken , zoo dat 'er geen vast aan-

geftelde rechters waren, maar dat ider

leenman , dien het geluste , of dien de
Vorst verkoor , daar zittinge hadt,

§ VIII. Zekerder mag men de oprich-

tinge van een zittend gerechtshof bepa-

len
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len tot het jaar 1290, wanneer Graaf
Florens de V de keure van zynen oom
en voogd verbeterd, en met verfcheide

nieuwe inftellingen 200 omtrent de rech-

ten zelfs, als omtrent de manier van
rechtspleginge vermeerderd heeft

, ge-

lyk dezelve in het groot Charterboek 1
Deel, en by Tirion afzonderlyk is uitge-

geven : althsns het is ter dezer plaatfe,

dat ik niet alleen de eerile meldinge van
gezworens vinde, maar ook § 4, dat
tot 's Jands oorbaer geset zyn J{L1V
gezwoornen bewestenfcbelde, en XXIf^
beoostenfchelde , het welk my toefchynt
aan te duiden , dat die gezwoornen toen
eerst zyn aangefteld.

Men zoude hier tegen kunnen bybren-
gen eenen briefin het groot Charterboek
van MIERIS I D, p, 501 voorkomen-,
de, gedagteekend des maandags voor
Vasten-avond , (zynde den 13 Februari)

1290, alwaar men reeds vindt een ge-
wysde van de gezworens bewesten- en
beoostenfchelde , en nadien de keure van
Grave Florens maar gedagteekend is in
het laatst van het jaar 1290, zoude ie-

mand daar uit kunnen befluiten, dat de
inftelling van een hofvan gezworen rech-
teren ouder zy, dan de keure; doch ik

oor-
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oordeel, dat onze Graven in de dagtee-

keninge hunner handvesten het voor-

beeld der Frankifche Vorften hebben ge-

volgd, welke het jaar begonnen met
Paasfchen.

Dit blykt onder anderen uit de brie-

ven in het groof Charterboek van mieris
// D, p, 5 et feqq , daar Jan van He-
negouwen den titel voert van Grave van
Holland en Zeeland in Januari en Febru-
ari van het jaar 1299, wanneerJan de eer-

de uit het huis van Holland noch leefde,

welk in flachtmaand van dat zelve jaar

geftorven is : vermits het nu niet te den-

ken is dat de Graaf van Henegouwen in

het leven van zyneu neve dezen titel zal

aangenomen hebben, moet men nood-
zakelyk Hellen , dat die brieven wel in

Januari en Februari 1299 gegeven zyn,
maar voor Paasfchen , zynde volgens

onzen ftyl het jaar 1300. Op dezelve

wyze meen ik ook, dat de aangehaalde

brief van Grave Florens niet den 13 Fe*

bruari 1290 naar onzen ftyl gegeven is,'

maar voor Paasfchen in 1291 , en dus
eenige maanden later dan de dagteeke-

ninge van de keure, uit welke ik de aan-

fteüinge der gezworens hebbe afgeleklt.
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5 IX. Het lydt naauwlyks twyfel , of
de Graaf, uit wiens name het recht gCf

oeiFend werdt , zal ook de rechters , 20Q
wel hooge als lage hebben aangefteld;

immers men vindt duidelyk , dat ten ty^

de van den evengemelden Grave Flof
rens den V, de fchepenen in de fteden

en ambachtsheerlykneden door heni
werden gekoren (d) , en 'er is geen rede,
waarom zulks minder plaats zoude ger
hadt hebben in de aanftellinge van rech-
ters, die in het hoogfle beroep vonnis-
ten. In het groot privilegie van vrouwe
Maria van Burgundien § 49, werdt het
ftellen van gezworen mannen wel opger
dragen aan den Rade van Hollanci eu
Zeeland; doch ik oordeele dat die Raad
hier inkomt in de plaatfe des Graven,
om dat men by dat privilegie den Gra^
ve zoo weinig gezags liet , als mogelyk
was; althans ten tyde van Philips vau
Oostenryk, zyn de leenmannen van d^
hooge vierfchare wederom èy commisjji^

van den Grave geordonneerd (e),

S X, De hooge vierfchaar wordt by
de

Cd) Keure van Zeeland van 129O. § 88, tVi Keure
pan Florens mgpth, (Nejerd.') § 70.

(e) Keure van Zeeland van 1495. C. I § 3,



go L. f. VAN t)E SPIEGEL OVEÏt

de keure van 1 290 onderfcheiden in Be-

westenjchelde en Beoostenfchelde y waaf
van my toefchynt de rede te wezen , dat

men van oude tyden af, deze twee ge-

deelten Van Zeeland byna als twee on^

derfcheide landfchappen heeft aange-

merkt , om dat de Graaf dezelve met
een verfchillend recht bezat ; want daar

hy het gedeelte beoostenfchelde als on-

aftiankelyk heer bezat, was hy wegens
het ander gedeelte flechts leenman des

Graven van Vlaanderen, en gelyk ik

hier voren reeds getoond hebbe, had-

den de Graven Van Vlaanderen altoos

de jurisdidie , tollen en inkomften be-

westenfchelde of voor ^ich voorbehou-
den , of fomtyds met de Graven uit het

Hollandfche huis gedeeld (f) : dit gaf nu
aanleiding tot het houden van byzonde-
re jaargedingen oi placita^ en tot het

aanftellen van byzondere rentmeesters

der grafelyke inkomften. Het was ook
uit hoofde van dit onderfcheid, dat de
naam van Zeeland niet veel gebruikt

werdt

(f) Ziet onder anderen het verdrag tusfen on-
zen Grave Florens UI, en Philips Grave van Vlaan-

deren van den jare iió8. § 3. in het groot chart.

boek I D. p. 112. als mede een ander ftuk vanden
jare 1213. ihid. p. lóo.
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werdt , maar dat men het gedeelte be-
westenfchelde rekende tot Vlaanderen
te behooren, en het ander gedeelte tot

Holland; daarom vindt men in het be-

kende privilegie van Middelburg de non
arrejiando , door de Gravinne van Vlaan-
deren , en den Grave van Holland geza-

mentlyk gegeven, dat geen Middfibur-
ger mag bekommerd worden in de provin^

tien van Vlaanderen en Holland, ten zy
om zyn eigen fchuld: men zouw mogen
vragen, of Zeeland hier builen was;^
maar ik meen, dat ieder der Graven zyn
deel van Zeeland onder de bertaming

van Holland , of Vlaanderen zal begre-

pen hebben, zoo dat een Middelburger
dievryheid, (zy moge dan groot of klein

zyn, 't welk ik nu niet onderzoeke) zoo
wel in Zeeland genieten moest, als in

Vlaanderen, en Holland; breeder over
deze verdeelinge van Zeeland te zyn,
lydt myn bellek niet.

§ XI. Niet tegenflaande de hooge vier-

fchaar dus onderfcheiden was in die van
bewestenfchelde en beoostenfchelde, was
2y egter één en dezelve, en werdt in za-

ken van belang tot één gerechtshof te fa-

mengevoegd, wanneer de meerderheid
II. Deel. F der
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der gezwoornen zulks goedvondt : dit

blykt niet alleen uit de keure van Grave
Florens zelfs (g) , maar ik vinde ook een
vonnisfe van dien tyd, gewezen van de

gezworens die wonen bemestenfchelde en

beoostenfchelde, by den Heer van mie-
jlis- in het groot Charterboek I D. p. 501.

5 XII. De voorzitter in dit gerechts-

l;iof was de Graaf zelf, of zyn ftedehou-

der, de burggraaf, of een bailliu door
den Grave aangefteld, op wier maninge
de vonnisfen gewezen werden: deze

bailliu of ftedehouder moest een edel-

man zyn, gelyk ook de gezworens, de-

wyl zy over edelluiden te rechte moes-
ten zitten ; want het is bekend , dat nie-

mand behoefde te rechte te ftaan dan
voor zyn evenknie, dat is, die gelyk

met hem ftondt in geboorte. De bailliu

werdt oudtyds gezet voor drie jaren (h),

naderhand fchynt de ftedehouder die in

de plaatfe van den bailliu gekomen is,

aangefteld te wezen voor idere reis dat

men vierfchaar hieldt (i) : De latere

Graven ftelden boven dien eenen fchout

(^g) Keure van. Zeel, van 1290. % 4.
(h) Ii&;^. § 2.

''

^
,-

(i) Ksure van Zeeland, 1495. C. I. § 3.
'
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aan, die de vofinisfen in civile zaken
maande, en tot het overdragen van leen-

goederen de vierfchare moest bannen'
(k), gelyk ook na de vemietiginge van.
het ampt van bailliu, door de Graven
uit het huis van Oostenryk een fiscaal

van den hoogen banne is aangefteld (1).

Het komt my zeer waarfchynlyk
Voor , dat deze bailliu ook te gelyk ont-

vanger was van de Grafelyke inkomften,

want het is een zeer oud gebruik in on-
ze landen geweest, dat deze twee amp-
ten in één perfoon vereenigd waren , ge-

lyk getuigd wordt door den Rechtsge-
leerden PHILIPPUS A LEiDis (m), een'^

fchryver van de veertiende eeuwe , daar^
hy hem noemt: illuftris comes reruni
privatarum, quihodie vocari potest re-

ceptor reddituarius
, feu baïwus : en hier

fchynt my ook de oorfprong te zyn,
waarom de hooge jurisdi&e in Zeeland
al zeer vroeg by rentmeesters van de
domeinen is waargenomen, gelyk zy tot:

heden toe by den rentmeester bewesten-
fchelde is gebleven , en van dien beoos-

F 2 tQn-

' (k) 8/?ff Cotulaat ter Rekenk. van Zeeland, fol, I2I

,

137-

(1) Uid. fol. 126.
(ra) De Curd Rei£fii>l. Cafu 31 e^ 32.
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tenfchelde federt het ophouden der Gra-
felyke regeeringe eerst is afgenomen.

/§ XIII. Het getal der leden van de
hooge vierfchare bepaalt Graaf Flo^

rens op XLIV bewestenfchelde , en
XXIV beoostenfchelde (n) : de rede

,

waarom het getal in het eerfte gedeelte,

van Zeeland zoo veel grooter was, dan
in het laatfte, is waarfchynlyk dezelve,

om welke 'er bewestenfchelde tweemaal
des jaars een vaste dingtyd was , en be- .

Qostenfchelde maar éénmaal, namelyk
het meerder getal van voorvallende za-

ken in het één gedeelte boven het ander.

Het is ligt te begrypen , dat dit gan-

fche getal van rechters niet altoos tegen-
,

woordig heeft moeten zyn, en de Graaf,
hadt ook bepaald (o), dat men bewes-

tenfchelde vierfchare vermogt te hou-
den , wanneer 'er flechts negen, en beoos-

tenfchelde , wanneer 'er zeven gezwoor-
nen tegenwoordig waren; maar de Graaf
heeft zulk een groot getal moeten be-

noemen , ten einde het der vierfchare

nooit aan leden zoude ontbreken, 't.,

geen anders gemakkelyk gebeuren kon-

'

de,

(^n) Keure van Zeeland van 1290. § 4»
(o) Ibidem $ 5,
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de, om dat de gezwoornen zonder vas-

te wedden, en alleen voor een zeker
gedeelte der breuken te rechte moesten
zitten. . ^

§ XIV. Hoe lang men dit getal van^

44 en 24 gezwoomen vol gehouden heb-
be, is my niet gebleken; maar ik oor-

deel, dat men in vervolg van tyd zoo
naauwkeurig daar niet op gelet nebbe,
het zy , dat de Graven uit de latere hui-

zen 'er den fchuld van hadden, het zy,
dat de edelen minder genegen waren
zich om zulke geringe voordeelen tot de
hooge vierfchare te laten vinden.

Vrouw Maria van Burgundien (p)
in aanmerkinge nemende dat de hooge
vierfchare zelden gehouden wierdt , ge-

laste , dat men by den Rade van Holland,
ende by den Staten van Zeeland ordinee-

ren fal twaalf gejworen mannen, te we-
ten, zeeven bewesterjcheld , ende vyf be*

oosterfcheld , denwelken burggrave ende
mannen men by den Rade ende Staten or-

dineeren fal zoo redelicke wedden als daar
toe dienen zullen , ten koste van den lande

van Zeeland, enz. Het fchynt, dat de
F 3 burg-

CP) GrQOt frhilegk § 49,
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burggraaf, bailliu of fledehouder onder
dit getal van twaalf begrepen was , zoo
dat 'er buiten hem elfwaren , 't geen ook
noch plaatfe hadt ten tyde van Philips

van Oostenryk(q), welke 'er alleen by-
gevoegd heeft, twee gegradueerde kkrkert.

Maar hoewel het getal der vaste le-

den^ dus bepaald was, belette dit niet,

dat de andere edelen van den lande, en
de fchepenen van de fteden zittinge in

de hooge vierfchare konden nemen , en
het blykt zelfs, dat wanneer de Graaf
te rechte zat, zyn raad daar mede te-

genwoordig was : zoo hieldt Graaf Wil-
lem van Henegouwen in het jaar 1320
de hooge vierfchare te Middelburg,
daar tegenwoordig waren veel heereuy

edelluiden, en welgeboren ridderen ende
knapen , des graven mannen , fcepene , en-

de raet van den fteden van Zeeland (r),

en Philips van Oostenryk ftondt toe(s),

dat indien eenige andere edelen van den
lande comen willen ter vierfchare, de-

zelve zullen ontfangen zyn om daer tejit-

tene, opinie ende vonnis(e te helpen ghe-
ven meiten anderen ^ maer die voorfeyde

(c\) Keure van Zealavd van 1495. C.1 ^ 3,

(J) Groot Charterb. II Ü. />. 245.
(s) Keure van Zeeland va» 149J. C. I. § 3.
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eUevene mannen ende twee clercken fuUen

gehouden fyn te compareeren f eiker vkr^.

jchare,

§ XV. De gezworens met den Grave,

of 2ynen bailliu ter hooger vierfchare

vergaderd zynde , moesten aldaar waar^

heiden vonnisfe zeggen-, maar men zouw
kunnen vragen, of de Graaf zoodanig

gehouden ware aan het gevoelen 'dezer

rechteren , dat de vonnisfen naar het be-.

grip der meerderheid moesten uitgefpro-

ken worden, al verftondt de Graaf het

anders? de heer van bynkershoek
(t) en op desfelfs voetfpoor de heer

VAN IDSINGA (u) meenen, dat de

Graaf niet gehouden was te vonnisfen

naar het gevoelen der meeste ftemmen
van zynen raad, maar naar zyn eigen

goedvinden: ik wil dit wel toeftaan, in-

dien men fpreekt van des Graven raad

van regeeringë, maar het tegengeftelde

hadt plaats in de hooge vierfchare van
Zeeland , daar men recht fprak volgens

de wetten , aan welke de Graaf even zoo
wel verbonden was als de minfte onder*
daan.

F 4 Daar

(O ^^ft- Jufi* priv. L. I. C. IL p. 18.

Cu) Staatsrecht I D. ƒ. 173.



S8 L. P. VAN DE SPIEGEL OVER

Daar zyn wel voorbeelden voor han-
denvan Grafelyke vonnisfen naar het ge-

voelen der meerderheid uitgefproken

,

maar misfchien zouw men zeggen , dat

de Graaf er zich niet tegen heeft willen

verzetten : ik zal dan liever aantoonen

,

dat hy volgens de privilegiën van den
lande 'er zich niet tegen heeft mogen ver-

zetten.

By voorbeeld, geen geval kon 'er byna
wezen , daar de Graaf zyn gezag meer-
der zoude laten gelden, dan wanneer 'er

één der gezwoornen door hem aange-

fteld (welke waarfchynlyk zyne voor-

naamfte gunftelingen waren) als onwet-
tig werdt afgekeurd: ondertusfchen hadt
de Graaf g^Qii vermogen om dit te belet-

ten, wanneer de meerderheid der ande-

re gezwoornen die uitfpraak deden, en
hy was gehouden eenen anderen aan te

ftellen (v). Op dezelve wyze moest
ook de Graaf, de burggraaf of debailliu

gyfelen nemen bi rade der meerre me-
nichte der ghezwoorne (w). En de keu-

re van Zeeland van den momboir Flo-

rens gegeven (x), gebiedt met duidely-

Cv") Keure van Zeeland van 129O. 5 4*

Cw) Ibid. ^ 49.

(Ji) Keurs van Zeeland van Florem momb. (Nederd •)
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ke woorden : die grave is fchuldich ekke

van fynen mannen te doene Synre mannen
vonnisfe, ende wil hy des niet doen, die

andre en^ fuUen nemmermeer te rechte

ftaen voir den grave , het en fy , dat die

gene die recht foiickt, recht gewinne,

§ XVI. De hooge vierfchaar tot dus

verre befchreven was wel een vast en
zittend gerechtshof, egter zoo , dat zy
maar zekere tyden in ider jaar te rechte

zat : in de keure van Grave Florens van

den jare 1250. § 2. wordt deze tyd ver-

deeld van Paasfchen tot Allerheiligen-

dag , namelyk voor Zeeland bewesten-

fchelde , één maand tusfen Paasfchen en
Pinxteren , waar na de vierfchaar begon
voor Zeeland beoostenfchelde , en duur-

de fes weken tot omtrent den tyd van
den oogst: geduurende den oogsttyd

hieldt men geen zittingen , maar die ge-

ëindigd zynde , zat de vierfchaar we-
derom voor Allerheiligen, één maand
bewestenfchelde, vervolgens was 'er van
Allerheiligen tot Paasfchen over al in

Zeeland een flilftand van hoog gericht:

de rede hier van was zekerlyk de moei-
lykheid voor de in- en opgezetenen om
in den winter te reizen, nadien toen ten

F 5 ty;,

^
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tyde de gelegenheden zoo te water als

te lande zoo geregeld niet waren als

thans, gelyk de andere ftilftand ver-

gund was om alle belemmeringe in het

opzamelen van den oogst te vermy-
den.

§ XVII. Ik vinde in de oude keuren
geene plaatfe genoemd, daar het hooge
gerechtshof zyne vaste zittingen hieldt

,

behalven in die van den momboir, al-

waar ö 79 gezegd wordt, dat men de
jaargedingen zal houden ^^« zande, doeh
of dit het kafteel ten Zande , anders ge-

naamd Zandenburg in Walcheren zy,
of eenige andere plaats, is by my onze-
ker. In de keure van Philips van Oos-

tenryk C. L §, i ftaat, dat men van ouds

de hóoge vierfchare pleeg te houden
voor bewestenfchelde te Middelburg,
en voor beoostenfchelde te Ziericzee>
ondertusfen zyn 'er menigvuldige voorr
beelden voor hapden van vonnisfen,
welke in geen van beide die fleden gewe-
zen zyn , en het is ook overbekend, dat
de Graven of hunne bailluwen het land
doorreisden om recht te- oefFenen, en
de vierfchare legden ter plaatfe daar het
hun best voorkwam, gelyk mexis

STO-
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STOKE zegt(y) van Florens van Aves-

nes , die door den Grave tot zynen fte-

dehouder van Zeeland was aangefteld;

Zuutbe'oelant voer hi dore,

ende berechte H lant mitter Core,

alfo als fi befereven was.

Om deze voorbeelden dan over één
te brengen met het aangehaalde artikel

uit de keure van Philips , meen ik, dat

de fleden Middelburg en Ziericzee , als

de hoofdfteden , en eenigfte Grafelyke
fteden van Zeeland, de plaatfen zyn ge-

weest , daar men van ouds de vaste jaar-

gedingen hieldt, maar dat de Graven,
of hunne bailluwen noch boven dien het
land doorreisden om recht te plegen,
hier in navolgende de gewoonte der
Frankifche Vorften, hunne voorzaten,
in wier Capittdaria men vindt (z) : übi
{tfitiquitus confuetudo fuit , ibi mal"
lum habeatur, minora vero placita comes

five intra fuam potejlatem , vel ubi impe'
trare potuerit , habeat,

S XVIII. Tot dus verre hebben wy
ge-

Cy) MELIS STOKE in Florcns V. p.. 98.
(z) Ca^itul, L. iF, § a8, wW,' etiam Capit, <»»/ 819

§ 14.
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gehandeld over de inftellinge der hooge
vierfchare, wy gaan nu verder om te

fpreken van de zaken, waar over dezel-

ve vonniste. .•' rfE]j::>Ot.

De keure van Grave Florens ZGgt§ 4,
dat men by de gezwoornen alle waarheden

fal nemen , en vonnisfe fal fceiden , ende

alle dinc berechten^ Jonder, dat is , uitge-

zonderd , eyghendom van erven, diefal

fiaenfcependomme : derhalvcn wordt hun
een zeer breede jurisdiöie toegekend,
en alleen daar van uitgezonderd eigen-

dom van erven , waar van de berechting
aan fchepenen gelaten wordt , door wel-

ken eigendom van erven, ik meen dat

men alleen verftaan moet , de gefchillen

over landeryen en andere vaste onleen-

goederen, als mede de overdrachten en
naastingen derzelve, de gefchillen over
delven , derrien of uitmoeren , het be-

dryf van dyken , wateringen, en dier-

gelyke zaken, welke uit het vervolg der
aangehaalde keure blyken aan de neder-
rechters aanbevolen te zyn.

5 XIX. Tot de höoge vierfchare dan
behoorden alle gefchillen des Graven op-
permacht, inkomften of rechten aan-

gaande, daar onder begrepen zynde de

be-i
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beden, fchot en heervaart, welke den
Grave moesten toegewezen zyn by man-
nen vonnisfe op den grond van Zeeland,
van hoedanige vonnisfen 'er noch ver-

fcheiden in wezen zyn : voorts alle voog-
dyen van edelen , en aanzienlyke ingeze-

tenen (a) : gefchillen over iemands ftaat,

adeldom of geboorterecht (b) : als mede
alle misdaden , welke de fteden of am-
bachtsheerlykheden met hare fchepenen
niet vermog en te berechten, namelyk
alle zoodanige misdaden, welke bedroe-
gen tot eenen halven man en daar bo-
ven, ofook beneden eenen halven man,
wanneer de misdaad was gepleegd bin-

nen vrede, gelyk men toen Iprak.

Om dit verftaanbaar te maken , moet
ik in het voorbygaan aanmerken, dat
oudtyds de misdaden tegen lyf of leven
zoodanig verdeeld werden, dat man-
flacht een misdaad was van eenen heelen
man, verminking van leden, een oog
uitgeflagen , een hand of voet verloren

,

verlamming en diergelyke waren misda-
den van eenen halven man, een duim,

. £
• 3^i.fl: . een

(a) Groot Chart. boek II D. p. 407. III D. p. m.W D.p. 1^ en ipi.

Cb) Ibid. lï D. P, 30Ó. Keure van Zeeland 1200^
S 112.
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een vierendeel mans , de voorfte vinger

een agtfie deel, de kleinfte vinger, een

festiende deel, en de middelde vinger een

ttoee- endertigjle deel van eenen man (c).

De fteden nu , zoo min de Grafelyke afs

de leenroerige , noch de ambachtsheer-

lykheden, hadden geen hooger rechtsge-

bied in het lyfftraffelyke , dan over mis-

daden beneden eenen halven man , en al-

les wat daar boven was behoorde tot de
hooge vierfchare : het eenige onder-

fcheid, 't welk tusfen de meest bevoor-

rechte fteden en het platte land plaats

hadt , was , dat wanneer de misdaad

door eenen poorter begaan voor deh
Grave met de gezwoornen gebracht

werdt, de Graaf zyne waarheid, oï in-

formatien nemen moest met fchepenen
van die ftad, daar dezelve anders met
de gezwoornen genomen werdt; de re-

de nier van was, om dat zoodanige fte-

den het privilegie hadden , dat niemand
over hunne poorteren recht doen noch
dezelve betichten mogt, dan fchepe-

nen (d).

Ein-

(c) Ziet Keure van Zeeland van het jaar 1290. ^33.
(d) Keure van Middelburg 1217 groot Ch. hoek IDp.

170, en 1253 ihid.f, 211. Westcappelle 1223, ihid.

p. 182.
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Eindelyk behoorden ook tot de hoo-

ge vierfchare alle andere misdaden, als

kracht, roof, moordbrand, reeroof en
diergelyke, gelyk uit de oude keuren,

en inzonderheid uit die van Grave Fio-

rens den V doorgaans blykt.

§ XX. Een uitftekend gezag der hoo-
ge vierfchare was , dat het uitleggen der

landwetten, in gevallen daar dezelve

duister waren, en zelfs het maken van
nieuwe wetten, des noodig zynde, in

hare vergaderinge gefchiedde.

De keurevan Grave Florens geeft dui-

delyk den gezwoornen deze macht, §
135 : Jllle dinc dat defe chore niet en be-

Jebeet , dat fullen die gezwoornen fcee-

den bi haren eede, ende daer Ji twifelike

of fpreket y wat die meenyngbe daer of
es, dat meerre gevolch van den gbezwoor"
ne fal mren gaen in waerheden , in von-

nes/en etc. Zoo verklaart Graaf Wil-
lem van Henegouwen in eenen brief van
het jaar 1320 (e), dat terwyl hy te rech-
te zat in zyne vierfchare te Middelburgj
daar tegenwoordig waren veele heeren^

eósh
....

/'j

p. 182. Domburg 1223 , ibid. p. 188. Ziericzee 1247/
ibid. p. 240.

Ce; Groot Charterk II D. />, 245,
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edellieden en welgeboren, ridderen en
knapen, zyne mannen, zyne fchepe-

nen, en raad van zyne fteden van Zee-
land, eens recht gevraagd is, wanneer
'er twee gefchil hadden over fchulden,

fchaden ofborgtochten, welk beter recht

ware, dat die welke de fchuld eischt

met zynen eede volftaan mogte, dan of
de verweerder tot den ontkennenden eed
moest toegelaten worden: hier op, ge-

tuigt de Graaf, gingen die heeren , rid-

deren en verdere rechters uit, en berie-

den zich met malkander , en weder bin-

nen komende verklaarden zy, dat de
verweerder nader was om tot den eed
toegelaten te worden , ten zy hy zich

fchriftelyk, of op eenige andere plech-

tige wyze tot de fchuld verbonden hadde.
Uit welken brief men in het voorby-

gaan kan aanmerken , dat de Graaf in

diergelyke zaken geen ftem voerde,
maar dat hy , of zyn bailliu alleen het

recht vorderde, uitfprak, en uitvoerde.

Om te bewyzen het deel, 't welk de
hooge vierfchaar zelfs in lateren tyd ge-

hadt heeft aan de wetgevende en wet-
uitleggende macht, kunnen noch dienen

twaalf gefchreve vonnisfen van mannen
van de Grafelykheid van Zeeland ten ja-

re
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re 1454 gewezen in de vierfchare ten by-
wezen des Graven van Charolois, wel-
ke onder myne papieren berusten, en
gaan over de volgende zaken : I. van
vonnisfen te onderboudene. II. van ouwe
brieven, III. van ambocht te deelen, IV.
fvan bylen , ofte lange mesjen te dragen,

V, van leveryen te dragen, VI. van da-

ringe te voeren, VII. van meede te dmo'
gene, VIII. van pantbrieven, IX. van
beryt te doen, X. van rentmeesters ce-

dullen, XI. van vruchten te arrefleeren,

XII. van goede te verbiene te bruken oft

bannen, en byzonderlyk is hier van na-
druk een vonnis ten oywezen van den
geweldigen Vorst Philips van Burgundi-
en te Middelburg gewezen, houdende,
dat de Graven geen meerder voorrechten
kunnen fchenken , dan in hun is, en dat
zy niet mogen geven, 't geen zy te voren
weggegeven hebben (f).

§ XXI. Het rechtsgebied der hooge
vierfchare flrektezich ook uit over klach-
ten van overlast of onrecht iemand aan-
gedaan door den Grave ofzynen bailliu,

II. Deel. G 200

(f) Privil. van Hertoge Philips aan die van G$es van
S5 September 1457. M. S. onder my.
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200 dat 'er zelfs over geene andere za-

ken recht mogt gedaan worden, voor
dat de klager tegen den Grave aan zyn
recht was geholpen (g). Ook moesten
hier gebragt worden alle gemeene ge-

fchil^en tusfen den Grave ea byzondere
ingezetenen, en op dat niemand door
overwichte van des Graven gezag in

zyn recht zoude verkort worden, was
by de keure (h) bepaald, dat de meer-
derheid der rechters altoos perfoonen
moesten zyn, die niet tot des Graven
gezin of gevolg behoorden , en dat wan-
neer de zaak den Grave zelf aanging

,

't zy als aanlegger , 't zy als verweerder

,

de gezworens die zaak moesten beflis^

fen , zonder dat 'er iemand van 's Graven
gezin over zitten mogt, ten zy dezelve

ook even na van het gezin ware van des

Graven party. Voorwaar een uitftekend

voorrecht, 't welk onze voorouders ge-

noten hebben , van een gerechtshof in

hun land te zien zitten , voor 't welke
de hoogde overigheid met den gering-

ften onderdaan hunne klachten moesten
brengen ; een gerechtshof van wiens on-

^y-

(g') Keure van Zeeland 1290 § 3 en Kenre van ZetL

'Van Florens momboir (Ncderd. ; § ÓÖ.

(h^ Ksure van Zeel. 1290. § 7,
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zydigheid en onkreukbaarheid de keu-

ren en wetten hun de fterkfte waarbor-

gen gaven , en zulks in een tyd , nu

reeds byna vyf eeuwen geleden, toen

de rechtspleging in de naburige land-

fchappen nog op eenen onzekeren en

ongefchikten voet was.

5 XXII. Ik behoef naauwlyks te zeg-

gen , dat ter hooger vierfchare ook ge-

bragt moesten worden alle zaken in ap

pel of hooger beroep, en zoodanige

waar over de nederrechters het niet ééns

konden worden, of waar van de nit-

fpraak te lang vertraagd werdt ; menig-

vuldige voorbeelden zyn hier van in de

keuren (i) en overgebleven vonnisfen,die

ik thans, als bekend zynde, niet breder

zal uithalen; maar één geval is 'er, in

het welke de gezworens van de hooge
vierfchare by de nederrechters werden
gevoegd om gezamentlyk een zaak uit

te wyzen , in die vierfchare daar de zaak

was aangelegd : namelyk , het was een

oud recht , dat een kennis van drie fche-

penen een volledig bewys uitleverde,

maar wanneer 'er nu drie andere fche-

G 2 pe-

Ci) Keure van Zieel. 1290. § 4. ÓI. I19 enz.
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penen waren , die het tegengeflelde ken-
den , vermogten de overige fchepens al-

leen geen uitfpraak te doen, maar de
Graaf ofde bailliu zondt zeven gezwoor-
nen ter plaatfe daar die zaak in het ge-

ding hangende was, welke aldaar ter

vierfchare dezelve zaak uitwezen (k).

§ XXIII. Het verdient onderzoek , of
de vonnisfen van dit hoog gerechtshof

ook eenig verder beroep onderhevig
waren aan den Grave en zynen rade?
Ik voor my denk hier omtrent , dat wan-
neer de Graaf of momboir zelfs ter hoo-
ger vierfchare tegenwoordig was, de
zaken alsdan in het uiterlle resfort

, (ge-

lyk men fpreekt) werden uitgewezen;

maar dat van de vonnisfen door den
lledehouder , rentmeester of bailliu en
mannen gewezen altoos de weg van be-

roep tot den Grave heeft opengeftaan,

en dat partyen zelfs het recht gehadt
hebben van met voorbygaan der hooge
vierfchare hunne gefchillen voor den
Grave en zynen rade te brengen. Ik
zal dit zoo aanftonds nader bewyzen,
doch alvorens zal ik eene korte uitwei-

din-

(k) Keure van Zeeland 1290 ^ Sg»
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dinge maken om eenig denkbeeld te ge-

ven van dezen Grafelyken Raad.

§ XXIV. Het lydt geen tegenfpraak,

of de Graven hebben altoos hunnen raad

van regeeringe gehadt, wiens oordeel

2y gewoon waren in te nemen in alle

zaken van eenig aanbelang, en waar
van zy de leden zelfs aanftelden en be-

êedigden , gelyk uit de voorbeelden en

formulieren , noch voor handen zynde

,

ten allerklaarflen blykt (1).

Zoo lang nu de regeering aan Vor-
den uit het Hollandfche huis was , hadc

men maar éénen raad van Holland en

Zeeland y bfeftaande uit de voornaamfte

edelen van beide die landfchappen

;

maar naderhand deze landen met Hene-
gouwen onder één hoofd gekomen zyn-

de, hadt men drie raadscoUegien , die

ider hare byzondere beftellinge hadden

:

zoo vindt men fomtyds myns beeren raad

'geordineert tot de faken van Henegouwen,

of {omtyóiS van Holland, ook wel vau-

Zeeland y egter wanneer het pas gaf, of

de nood vorderde, vergaderden deze

G 3 drie

CO Groat Qhart. hek I D. f. 511. en ir V, f. 9395
951. .^-^'\
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drie collegien te famen , gelyk met een
menigte voorbeelden van onderteekenin-

ge der Grafelyke brieven kan getoond
worden, ,;^i ,ia..t,

Onder de régeétinge van Grave Wil-
lem van Henegouwen is de onderteeke-

niiig gemeenlyk per commune conjilium

domim eomitis , of ook by den gemeenen
rade (m), en wanneer de Graaf zelfs te-

genwoordig geweest was : per dominum
et commune conJiUum, of per dominum
perfomUter (n),

^ lÖe Graven uit het huis van Beyeren
fchynen de zaken meer aan den rade

overgelaten te hebben, want zeer zel-

den vindt men hen in perfoon tegen-

Y^oordig, maar meest luiden de chartres:

Jus/u domini per commune conjilium (o);

fonityds per conjilium Hannoniay Hol-

Imdia et Zelandiay fomtyds^^r conjili-

um Hollandia , en ook veeltyds per con^

jilium Zeland'ia (p) ? of de raad van Zee-
land (q), commune conjilium Zelandia (r).

Men vindt ook eene uitfprake van Her-

- "d.
*\\- . r

XïïOCharterh.II J). p. 2ÖI , 2Ö2 , 268 j 26^,2^^'^
(n) Ji>i(i, JI D. p. 268 , 271 , 272,
(o) UU. II D. p. 813, 814.

(p) ItU, JU D. p. 119.

(q) Ïbi4. III D-. p. l-iS,
c* ,tT„-\0 t^> .. '

Cr; Ui^* Ui -P.
z».

lopj ii2 en 313,
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toge Aalbrecht van Beyercn als ruwaard,

gedaan met den hoogen radevan HenegoU'

wen, Holland en Zeeland, alwaar de na-

men der leden, die van ider collegie te-

genwoordig geweest zyn, (laan aange-

teekend (s) , en wederom vindt men op
een andere plaatfe (t) by den raad der

drie landen.

Onder het huis van Burgundien was

de onderteekening der chartres wel ver-

anderd, maar de Graven hadden egter

niet minder hunne raden, welke zy zelfs

aanftelden, en eene wedde toevoegden

(u), gelyk het ook niet mangelt aan

voorbeelden van den tyd van vrouwe
Jacoba (v), en van Jan van Beyercn

(w)

ö XXV. De Grafelyke raad hadt niet

alleen veel gezags in zaken van regee-

ringe, maar ook fan juftitie: menkan
verfcheide bewyzen hier van aangehaald

vinden by den heere t. boey bedenkin-

gen over de oudheid van den Hove, en

G 4 be-

(S) Chartêrh. III D. p. 346.
(t) IhiJ. III D. p. 360 en qör.

(u) Ziet de voorbeelden Ibd.WD. p. 939, 951.

(v) Ibid. ly D. p. 979 , 9ÖO.

Cw) Uid, IV D, p. Ó98, 710, 727.
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behalven die ftukken, blykt dit ten
klaarften , uit eene uitfprake door Her
toge Aalbrecht van Beyeren met zyne
raadsluiden van Henegouwen, Holland
en Zeeland daar toe ontboden zynde,
gedaan in het jaar 1358 (x), als mede
uit eene diergelyke uitfprake van den-
zelven, in het jaar 1360 gedaan te Mid-
delburg in tegenwoordigheid van zynen
rade van Zeeland (y), en vooral uic

zoodanige gevallen, in welke partyen,
omisfo medio, de gefchillen aan den
Grave en zynen rade verbleven hadden,
waar van ik onder andete voorbeelden

,

alleen aanwyze het groaf Charterboek'

II D, p, 20, 171, 172 en 252, welke
gevallen Zeeuwfche zaken waren , en in

Zeeland uitgefproken , en wel fommi-
gen in een' tyd, wanneer volgens de
keure, de hooge vierfchaar hare bepaal-

de zittingen ook hieldt.

Men kan hier ook by aanmer-
ken, dat zelfs in den grootften bloei

der hooge vierfchare , alle gratiën , abo-
litien, pardonnen, privilegiën als mede
bevelen en verboden, anders manda-
mentenen interdiden genaamd, vanden

(X^ Charterh. UI D. p. JÖ,

(y; Ibid, m A p. iip.
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Grave en zynen rade afdaalden, even

gelyk dezelve federt door het hof van
Holland en Zeeland uit naam van de

Hooge Overigheid, of op advys van

het zelve, zyn verleend.

ö XXVI. Dit nu alles by malkander
genomen zynde , is meer dan waarfchyn-

lyk, dat de Graaf met zynen rade het

hoogde resfort van rechte zullen ge-

weest zyn, en dat wanneer de hooge
vierfchaar in Zeeland buiten tegenwoor-

digheid van den Grave of momboir des

lands gehouden was , van hare vonnis-

fen een hooger beroep aan des Graven
raad heeft plaats gehadt.

Immers men kan niet in twyfel trek-

ken, dat zulks in lateren tyd gefchieden

moest, wantin de keure van Zeeland van

1495. C. 7. 5 23 wordt gezegd : Me 't

gene dat by den meesten menichte van de

mannen, oft van den ghenen die totter vier-

fchare komen jutten , gefloten wert , dat

fal voor recht gheuyt worden, Ende wie

hem van fuieken berechte gevoelt ghegra-

veert, die [al daer af mogen appelleeren

voor den Grave, ofte mambour, ende die

van fynen grooten rade, Ende foo wan*

fleer de Grave oft mambour felve Jït, foo

G5 fd
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fal alfulck berecht [onder appel oft beroep

van weerden blyven,

ö XXVII. Wy hebben tot hier toe

gezien, hoe uitflekend het gezag der

hooge vierfchare geweest zy, laten wy
nu verder nagaan, hoe het zelve van
tyd tot tyd zy befnoeid.

Verfcheide oorzaken zyn 'er geweest,

welke den ondergang van ons gerechts-

hof allengskens hebben bewerkt, en
men kan ligtelyk begrypen_, dat een

vergadering van de aanzienlykfte inge-

zetenen des lands, die eene macht in

handen hadt, waar mede zy des volks

voorrechten tegen de indrachten der

Vorften konde befchermen , den Gra-
ven zeer in den weg moet geweest zyn,
en dat dezen, hoe meerder zy naar het

onbepaald gezag haakten , ook zoo veel

yveriger zullen geweest zyn , om die hin-

derpaal weg te ruimen, door de zaken
allengskens aan zich zelven, en voor
hunnen eigenen rade te betrekken.

Ik ontmoet reeds een voorbeeld van
dien aart in het jaar 1359, wanneer de
Graaf zynen rentmeester gelastede , on-

derzoek te doen over iemands adeldom

Df geboorterecht, 't geen wy hier voren
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zagen , dat tot de hooge vierfchare be-

hoorde : de groote edelen om zich vrin-

den ten hove te maken ,
gingen veeltyds

de hooge vierfchare voorby , en verble^

ven hunne gefchillen aan den Grave,
waar van menigvuldige voorbeeldeil

voor handen zyn : ons gerechtshof zelfs,

misfchien om den Vorst te believen,

wees zaken van de hand, en fpraken

voof vonnisfe uit', dat dezelve ftonden

aan den Grave by rade zyner mannen
(z) , en het is te vermoeden , dat de min^

dere ingezetenen in de lieden en ten

platten lande het voorbeeld der aanzien-

lyken volgende, hunne gefchillen, die

eerst voor den dagelykfchen rechter wa-
ren uitgefproken , met voorbygaan der

hooge vierfchare , aan den Grave zullen

gebracht hebben, waar door de Graaf
met zynenrade, en wanneer de Graven
buiten 'slands waren, de raad alleen,

de. gewone rechters in appel geworden

'9 XXVIII. Indkri mëfn dè^e zaketi

dus nagaat, zal men hier den grond
vinden , waar op het Hof van Holland

en

(z) Groot Ch. boek l D, f. 501. IF D, f, 698.
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en Zeeland thans noch de gewone rech-

ter in appel is van Zeeuwfche zaken

,

namelyk zoo men toeftaat , dat het zel-

ve Hof oorfpronkelyk de oude Grafely-

ke raad zy , die te voren overal den
Grave op zyne reizen pleeg te verzeilen

,

en alle zaken van regeeringe en juftitie

met hem te behandelen, maar die na-

derhand, federt dat de vorftelyke hof-

houding onder het Burgundisch hui§ uit

Holland is overgebragt , in den Hage
fedentair is gemaakt.

Ik weet wel dat dit gevoelen veel te-

genfpraak ontmoet, maar ik wenschte

wel, dat iemand die eene latere inftellin-

ge of oprechtinge aan den Hove geeft

,

my aantoonde, hoe dat Hof aan het

recht gekomen zy van in appel te von-

nisfen over Zeeuwfche zaken , daar de

hooge vierfchaar in Zeeland noch in we-

zen was, en hoe dat zelve Hof aan de
macht geraakt zy van zoo veel andere
zaken van Politie en Juftitie te beftellen

,

daar desfelfs oudfte inftructien of geheel

van zwygen, of gewag van maken niet

als van nieuwe, maar als van bekende
en gebruikelyke zaken : Ik voor my.be-
kenne geenen anderen grond te kunnen
vfnden , dan dat het Hof van^iJolland

;: .i„- .. -en
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en Zeeland, de aloude Grafelyke raad

zy , welke onafgebroken in afwezigheid

des Graven dezelve macht heeft blyven

oefFenen, met den ftadhouder aan het

hoofd , welke zy te voren met den Gra-
ve in perfoon geoefFend hadt.

§ XXIX. Ik heb 200 even aange-

toond, hoe het appelleeren van vonnis-

fen by de lagere rechters in Zeeland ge-

wezen, met voorbygaan der hooge
vierfchare , aan den Grave en zynen ra-

de in gebruik geraakt zy, en hoe het
Hof van Holland en Zeeland op deze
wyze eerst de gewone rechter in appel
zy geworden; maar wanneer wy de
flukken van lateren tyd inzien, befpeu-
ren wy klaar , welke moeite de Graven
zich gegeven hebben, om dit rechtsge-

bied van de hooge vierfchare van Zee-
land geheel af te trekken , en aan het
Hof toe te voegen : de lastbrieven van
welgemelden Hove, en de byzondere
befluiten van Philips, Karel , en Maria
van Burgundien , reppen zelfs niet meer
van de hooge vierfchare; maar wy zien
ook, dat'slands edelen en fteden , hoe
zeer onder de Burgundifche regeeringe
overheerscht, zich hier tegen hebben

aan-
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aangekant : dit blykt onder anderen uit

een geauthentifeerd affchrift van een

privilegie door Karel van Burgundien

,

noch Grave van Cliarolois zynde, ge-

geven in den Hage den 4 September

1462, onder myne papieren berusten-

de, waar by hy, op verzoek van de ede-

len en goede fteden van Zeeland, be-

looft , dat zyn vader (Hertog Philips)

niet meer verbieden of belemmeren zal

aan de gerechten van Zeeland om recht

te doen of vonnisfe te wyzen , gelasten-

de den Hove van Holland , Zeeland en

Westfriesland , en allen , dien het ver-

der aangaan mogte , de edelen fteden en
goede luiden van Zeeland hunne voor-

rechten gerüstelyk en vredelyk te laten

gebruiken; doch het fchynt niet lang

op dien voet gebleven te zyn , want in

de keure van Zeeland van 1495 , wordt
van het appelleeren aan den Hove als

van eene oude gewoonte gefproken,

Qap, L 5 24. dat van Jcbepenen ende ge-

fworen , (dat is , gezworens van dykagi-

en, want die van de hooge vierfchare

hieten in deze keure mannen) vonnisfe

fal beroepen worden, daer ende alfoomen

dat gewoonlyk is geweest van doene, waar

door ongetwyfeld het Hof van Holland
en
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en Zeeland verftaan wordt, nadien Cap.

I. § 3 de hooge vierfchaar van Zeeland
wordt geregeld onder deze voorwaarde

:

welverjiaande , dat die Stedehouder ende

lieden van der Gameren van den rade ge-

ordonneert in den Hage, hebben ende be-

houden fullen aljuicker authoriteyt ende

jurisdiClie in V lant van 2eelant , als fy
hier voortyts , ende totten dage van heden

gehadt hebben ; zoo dat hier uit af te ne-

men zy, dat ten tyde toen deze keure
gemaakt is, de hooge vierfchaar van
Zeeland haar recht van in hooger be-
roep te vonnisfen reeds verloren hadt.

5 XXX. Sedert dat de edelen en (le-

den byzondere dagvaarten begonden te

houden ter beftellinge van de zaken van
regeeringe, heeft de hooge vierfchaar

ook veel van haar gezag verloren ; want
daar zy te voren de hoogfte raad van
het land was, en tot alle bezwaarnisfen
der onderzaten, als van beden en heer-
vaarten hare toeflemminge moest ge-
ven, werdt dit nu aan de vergaderinge
der Edelen en fleden overgebragt, eji

de hooge vierfchaar hieldt dleen overig
het recht, om het ingewilligde fchot,
oftoe^ftgne heervaart met haar vonnisfe

te
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te bekrachtigen , ten einde het zelve by
uitwinninge zoude kunnen ingevorderd

worden, gelyk de lagere rechters, ider

in hun bedryf het zelve fchot moesten
wyzen, even eens als 's Gravenmannen
gewezen hadden (a) , waar van de rede

was, om dat niemand konde uitgewon-

nen worden zonder een voorafgaand
vonnisfe.

Ik kan egter niet gelooven, dat tot

Zeeland betrekkinge hadt het gewysde
van den Hove van Holland en Zeeland,

van den 6 Juny 1453 , aangehaald by
BOEY over de oudh, van den Hove II
Deel, byl, 38. houdende : dat alle zaken

der bede van mynen genadigen heere aan-

gaande , fcbuldich zyn by den Hove be-

recht te wezen; want het blykt uit de
keure van Philips van Oostenryk , wel-

ke van lateren tyd is, dan het gewysde
van den Hove , dat zoodanige zaken in

Zeeland tot de vierfchare van 's Graven-
mannen behoorden,

<5 XXXI. Tot hier toe hadt de hoo-
ge vierfchaar , ondanks de vermin-

deringe van haar gezag, evenwel de

macht

(a) Keure vanZetlajtJ van 1495. C. I J 40 en 49.
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macht behouden om alle misdaden, 200
in de fleden als ten platten lande van
Zeeland voorvallende, ter maninge van
den burggrave, bailliu of rentmeester ,

te berechten; maar met der tyd brak
de gewoonte in, van de hooge vierfcha-
re niet dan zeer zeldzaam te houden,
en de berechtinge der misdaden, im-
mers der zwaarfte, uit te Mlen tot 's Gra-
ven tegenwoordigheid, hetzy, dat het
verminderen der bezigheden van het
hooge gerechtshof, desfelfs gedurige
zittingen min noodzakelyk gemaakt
hadde, het zy, dat men door dituitflel
van rechtspleginge tot "'s Graven ^egen-
woordigheid, den Vorst wildt^ vleien.

Karel van Bourgondien noch fcadhou-
der van zynen vader zynde veranderde
die gewoonte in een bevel (b^, en ge-
lastede , dat alle lyfflraffelyke gevallen

,

geene uitgezonderd, welke tot de hoo-
ge vierfchare behoorden, door de rent-

meesters in een register zouden worden
aangeteekend , en aldaar blyven , totdat
de Hertog zyn vader , of hy zelf, zou-
II. Deel. H de

(b) Ordonnantie 'van Karel Orave van Charolois^ ge-
geven in de Franfche tale te Ziericzee den 8 Juli
1454. berustende ter Rekenkamer van Zeeland I.

Copulaatj fol. 30,
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de komen om vierfchare te houden , en
om die zaken af te doen.

's Lands Edelen en fteden verkregen
in dit ftuk wel eenige veranderinge van
Vrouwe Maria van Burgundien by het
bekende groo^ privilegie § 49; doch na
den dood dier Vorftinne geraakte zulks

,

gelyk alle de andere voorrechten in dit

privilegie vergund , in ongebruik, gelyk
ik zoo aanflonds nader zal aanwyzen,
althans ten tyde van Keizer Karel den
V hadt dit uitftel van rechtspleginge

noch plaatfe, wantin een privilegie door
hem als Grave van Zeeland gegeven aan
den rentmeester bewestenfchelde den 7
OÖiober 15 17, waar van een affchrift

•onder my is , wordt gezegd : dat uit een

qiiade oude ufantie , meer tendeerende tot

quaetheyt^, dan vorderinge van de jujii-

tie , eenige hebben willen maintineeren en-

de feggen, dat men in de Graafelykheyt

van ^eelant gheen jujïitie foude mogen
doen van doodflagjjen ^ dan als onfe hoo-

ghe vierfchare van Zeela^it gehouden voort

in prejentie van den Grave , off van fy-
nen mombour , dat nyet en gebeurt , dan
binnen twintich of dertich jaren , waarom
de Graaf noodig oordeelde daar tegen

te">oür^kD»
Dit
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§ XXXII. Dit zeldzaam houden der

hooge vierfchare , gevoegd by het toe-

nemend aanzien der fleden, gaf gelegen-

heid om de rechtspleginge over misda-

den in de fteden , of door derzelver inge-

zetenen begaan, van het hooge gerechts-

hof af te trekken , en aan den ftedelyken

rechter over te laten.

Vrouw Maria van Burgundien gaf de
eerfte (c) aan alle goede lleder. van Zee-
land oorlof, om binnen hare vrybcïd regt

ende jufïitie te doen van doodilag , vrede-'

braak y kraft van goede , en flrasjeneerin'

ge f doch 't is aanmerkelyk, dat de fte-

den na het overlyden van Vrouwe Ma-
ria hebben opgehouden met dit hooge
rechtsgebied te oeffenen, om rede, dat
de Aartshertog Philips van Oostenryk
by zyne huldiginge geweigerd haddeiiet
evengemelde groot privilegie te bekrach-
tigen, geiyk my klaar gebleken is uit

een handvest van dien Vorst van den 18
November 1497, onder myne verzame-
linge van onuitgegeve handvesten berus-
tende, waar by hy den lieden van Ve-
;re, Vlisfmge, Brouwershaven, West-
Capelle en Domburg op nieuw de vry-

H 2 heid

(c) Groot privilegie § 49.
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heid geeft om het hooge rechtsgebied te

oeffenen, waar van zy zich onthouden
hadden, vermits het privilegie van Vrou-
we Maria door hem niet was bevestigde-

een diergelyk recht vergunde dezelve

Aartshertog den 23 Oöober 1501 aan
die van Middelburg over hunne ftad en
Arnemuiden met derzelver vryheden.

§ XXXIII, De hooge jurisdiöie over

het platte land hadt mede niet weinig in

hare fpoedige uitvoeringe geleden door
het uitftellen der rechtspleginge : onder
de bedwonge regeeringe van Vrouwe
Maria verwierven de landzaten eenige

verbeteringe hier in; want by het groot

pri'ViL § 49 werdt bevolen , dat de rent-

meesters bewesten en beoostenfchelde

elk in hunnen bedryve de misdadigen

zouden vangen en op den fteen brengen

,

om te rechte gefield te worden voor den
burggrave en mannen, welke waren ze-

ven bewestenfchelde , en vyf beoosten-

fchelde : het is egter te denken , dat die

wet na het overlyden der Hertoginne

,

zoo wel over het platte land in onbruik

geraakt zy , als ik zoo even van de fte-

den hebbe aangewezen , en men kan ligt

begrypen , welk eene verwarringe zulks

in
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inde hooge rechtspleginge moet veroor-

zaakt hebben; want de laatfte land-keu-

re van Grave Florens den V was ten

tyde van Vrouwe Maria reeds zoo on-

verftaanbaar geworden , dat de Herto-

gin § 50 van haar grooP privilegie beloofd

hadt, dezelve te zullen laten herzien,

terwyl zy by het evengemelde privile-

gie in verfcheide zaken reeds nuttige

verbeteringen en veranderingen dier keu-

re gemaakt hadt; maar toen dit alles

met den dood van Maria zyne kracht

verloor , was men in zoodanig eene ver-

legenheid geraakt, dat Keizer Maximi-
liaan in het jaar 1484 de hooge vier-

fchare te Middelburg willende houden,
zich genoodzaakt vondt dezelve uit te

ftellen , dewyl de edelen van den lande

hem vertoond hadden , dat het niet mo-
gelyk was vierfchare te houden ten wa-
re de keuren eerst vernieuwd waren (d).

§ XXXIV. Deze moeilykheid in het

houden der hooge vierfchare bewoog
denzelven Keizer , om met «ynen zoon
den Aartshertoge , inden jare 1489, uit

H 3 den

(d) ziet de voorrede va» Aartshertoge Philips voor zj^

iu keure va» Zetlaad.
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den rechte van de hooge vierfchare aan
de Had Middelburg de macht te geven:

te mogen kennen van allen doodjlagen y en*

de vredebraken , die gefchien ende geval-

lenfullen in 't quartier van bewestenjcheldey

ende voort recht , wet ende juftitie te doen

ever alle die gene, die de voorfz, dootjla-

gen ende vredebraken gedaan ende gecom-

mitteerd Jullen hebben, ofte Jouden mogen
committeeren in toekommende tyden^ ende

die in de gevanckenisfe der ftede van Mid-
delburch gebracht ende gelevert fullen wor^
den , het fy by den rentmeester bewester-

fchelt of by den bailliu van Middelburch
in der tyt wefende , ende naer die rechten ,

keuren, ende coftumen van onfen voorfz,

lande van Zeelant , gelyck en in alder ma-
nieren als wy fouden mogen doen mit on"

fer vafallen ende leenmannen fittende te

rechte f onfer voorjchrever hooger vier-

fchare van Zeelant , en ik denk , dat hier

op 2ien de woorden in de laatfte keure

van Zeeland van 1495. C. / $ 3. dat des

Graven rentmeesters, bailliuwen, en an-

dere officiers van den lande onvermin-
derd zullen blyven in de kennisfe, die

^y uit hoofde van hunne bedieningen tot

dien tyd toe gehadt hebben r Eindelyk

i§ dit hooge reghtsgebied aan den rent-

tnees-
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meester bewestenfchelde en fchepenen

van Middelburg in de misdaad van dood-

flag bekrachtigd by eenen openen brief

van Keizer Karel den V, van den 8 Oc-
tober 151 7 , hier voren reeds aangehaald,

in welken de rentmeester bewestenfchel-

de gemachtigd wordt in zyn bedryf alle

doodflagers te vervolgen en te rechte te

flelJen.

Voor het overige is bekend, uit box-
hor n en andere Zeeuwfche fchryvers

,

hoe Prins Willem de I van Orange den
Middelburgeren willende flraffen over
de hardnekkige verdediginge hunner
flad;, eene verdeeiinge gemaakt heeft van
het rechtsgebied des eilands van Wal-
cheren, het zelve den rentmeester be-

westenfchelde geheel benomen en ver-

deeld heeft over alle de fleden des ei-

lands.

5 XXXV. Belangende het gedeelte

van Zeeland beoostenfchelde , is door
Keizer MaximiUaan als voogd over zy-
nen kleinzoon Karel den 31 Januari 151

1

aan die van Ziericzee bevolen , ter ma-
ninge van den rentmeester beoostenfchel-
de, over alle criminele misdaden en delic-

ten recht te doen, niettegenftaande by
H 4 de
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de keure van Zeeland de kennisfe enbe-
rechtinge van zoodanige misdaden aan
de hooge vierfchare behoorden , en zon-
der nadeel van dezelve; welke aanklachte
eerst in 1574, en nader in 1576 vanden
rentmeester, immers voor verre het
grootfte gedeelte , is afgenomen , en den
bailliu van Ziericzee toegevoegd, bly-
vende de berechtinge der misdaden aan
den dagelykfchen fledelyken rechter als

's Gravenmannen,

§ XXXVI. Hoe het verder met dit

hooge rechtsgebied in Zeeland toege-

gaan zy, en welke gefchillen, vooralten
opzichte van het platte land van Zuid-
beveland tusfen de regeeringen der fte-

den Middelburg en Goes, als mede tus-

fen de eerstgemelde ftad , en de am-
bachtsheeren van Zuidbeveland zyn
voorgevallen, raakt myn tegenwoordig
bedek niet, het welk alleen ingericht

was , om by deze gelegenheid aan te wy-
zen de gronden, waar op de hooge ju-

risdictie der fleden, en over het platte

land, zoo als dezelve tegenwoordig ge-
oeffend wordt, is gevestigd; Die nu dit

met eenige opmerkinge gelezen heeft,

^al ook gemaklyk de rede kunnen be-
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grypen, waarom de vonnisfen in lyf-

ftrafFelyke zaken by de fteden van Zee-
land , of by de gerechten van Middel-

burg en Ziericzee als 's Gravenmannen,
extraordinair (gelyk men nu fpreekt)

belegd , aan" geen hooger beroep onder-
worpen kunnen zyn ; want nadien dit

recht aan de fteden als zoodanige, en
aan 's Gravenmannen gegeven is , even
eens als de Graaf het zelve in de hooge
vierfchare tegenwoordig zynde heeft ge-

oefFend , welke als dan geenen hoogeren
rechter boven zich erkende, zoo volgt,

dat de fteden en 's Gravenmannen in

zoodanige zaken ook in het uiterfte res-

jon recht fpreken, en men bedriegt

zich , als men meent (gelyk doch by ve-

len het gevoelen is) dat in Zeeland alle

criminele zaken extraordinair belegd
worden , met oogmerk om door dat mid-
del den befchuldigden den weg van hoo-
ger. beroep af te fnyden ; want de aart

der rechtshandelingen in lyfftraffelyke

zaken is in Zeeland nooit anders dan
extraordinair geweest , dat is , niet ge-
lyk men zulks elders noemt , die op de
bekentenisfe van den befchuldigden ge-
wezen worden, maar die beginnen met
yangen van den befchuldigden of dag

-

H 5 vaar-
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vaardinge in perfoon om rede, dat men
voor de Grafelyke vierfchare nooit an-

ders procedeerde dan in het bywezen
van den befchuldigden , waar toe men
de oude en latere keuren maar behoeft
in te zien, om van de waarheid dezer

ftellinge overtuigd te zyn.

§ XXXVIL Dus aangewezen heb-

bende waar het rechtsgebied der hooge
vierfchare gebleven zy, moet ik noch
flechts met een woord aanteekenen, .dat

de Graven zoo lang zy in Zeeland ver-

keerd hebben , niet tegenflaande de pri-

vilegiën aan de fteden vergund, egter

met hunne edele mannen hebben te rech-

te gezeten : ik vinde dit van den Aarts-

hertoge Philips van Oostenryk in 1497
(e), van denzelven Vorst in 1502 (f), en
van Keizer Karel den V in 1540 (g); fe-

dert vinde ik geene voorbeelden, waar
toe zoo de gedurige afwezigheid van de
Graven , als de opgevolgde beroerde ty-

den oorzaak zullen gegeven hebben

;

jnaar 'er zyn my noch voorbeelden voor-

ge-

(e) RïïlGERSEERG Chro}f. van Zeel. Il D. C. LIF.
(f) Ibid. C. LV.

(g) PONTUS HEUTERüs rerum jiufiriac, ad «nnum

1540.



DE HOOGE VIERSCHARE» 123

gekomen , dat de hooge jurisdiöie over
Zeeuwfche ingezetenen onder de Gra-
felyke regeeringe door het Hof van Hol-
land en Zeeland is geoeffend, fchoonik
niet bevroeden kan, welke de rede daar
van moge geweest zyn : één van deze
voorbeelden vinde ik in eenen bevelbrief
van Keizer Karel den V, gegeven te
Middelburg den 29 Augustus 15 17, by
welken de Keizer den procureur gene-
raal gelast te rechten over eenen burger
van Middelburg, in het bywezen van
twee fchepenen der ftad : een ander ge-
val verhaalt REiGERSBERG Chron, vaii

Zeel IID, C. LFIII, dat een Zeeuwch
edelman omtrent het jaar 1525 door den
rentmeester bewestenfchelde op 'sGra-
venfleen gevangen gebracht zynde , door
den procureur generaal van daar is af-
gehaald , en in den Hage onthalst.

$ XXXVIII. De hooge vierfchaar al-

zoo haren voornaamften luister verloren
hebbende , bleef alleen rechter over de
gefchilien vanleenen, ambachten, tien-
den, en flondt over de overdrachten,
verkoopingen en belastingen dier goede-
ren, welke kennisfe over leenzaken Her-
tog Karel van Burgundien, óio gelyk

zyn
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zyn vader Philips ons gerechtshof zeer

gefnuikt hadt, egter niet heeft durven
wegnemen; want in het jaar 1469 een
leenhof van fladhouder en mannen in-

Hellende (h), gaf hy nochthans geen an-

der gezag daar aan , dan over Holland
en Westfriesland , latende overzulks het

gerechtshof van Zeeland by zyne alou-

de voorrechten; maar zyn agterklein-

zoon Karel eenen nieuwen lastbrief ge-

vende aan dat leenhof den 20 Maart
Ï519 ftrekte desfelfs rechtsgebied ook
over Zeeland uit, fchoon hy weinig tyds

te voren in de ampliatie op de landkeure

van 1495 zynen rade in Holland noch
verboden hadde geen kennisfe meer te

nemen van Zeeuwfche leenen ; edoch
het blykt my niet klaar genoeg, of de
Zeeuwfche leenhefFers, uit krachte van
die vernieuwde inflruöie van 1519, hun-
ne gefchillen wel ooit voor het Hollands
leenhof hebben gebracht, en ik oordeel

veel eer het tegendeel te moeten beflui-

ten uit eene aöe van burggraaf en leen-

mannen van Zeeland ,
gegeven in geban-

ne vierfchare binnen de Had Goes den
16 Odober 156Ó, gedrukt agter de land-

keu^

(h^ Ziet: de infcrudtie in het groot placaathei vaa

CAU'II D. f. Ó81.
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keure van 1495 > by welke afte een ge-

fchil beüist wordt over het verhet van

bevloeide ambachten, als mede uiteen

gefchreven advys van mannen van de

Irafelykheid van Zeeland over den ei-

lendom der ambachtsheeren tot de on-

dergevloeide landen, gegeven den 24

Augustus 1564, onder myne papieren.

§ XXXIX. Doch het zy hier mede

200 het wil, dit is egter zeker, dat le-

dert de veranderinge der regeeringe de

meeste edelen , de Spaanfche zyde hou-

dende , uit Zeeland vertrokken zyn,

waar door de hooge vierfchare geheel

heeft opgehouden, en de jurisdiöiie over

de leenen, 't welke het eenige was 't geen

zy noch behouden hadt, eerst gegeven

is aan de heeren gecommitteerde raden

als bekleedende de plaatfe van burggraaf

en leenmannen by de inilrudie van den

jare 1582, (want in de vorige inflruöiie

van den jare 1574 hebbe ik mets dierge-

lyks gevonden,) en dat dezelve jurisdic-

tie naderhand by de onderlinge verdra-

gen tusfen de provintien van Hollanden

Zeeland over de juftitie, is toegevoegd

aan het Hof dier twee landfchappen,

terwvl tot het overdragen en belasten
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der leenen byzondere collegien bewes-

ten- en beoostenfchelde zyn opgericht,

wier ampt volgens den eed mede in het

jaar 1582 vastgefleld (i), alleen mede-
brengt, het dragen van kennisfè, en
doen van zegeltochte van het geen voor
hen ^oude worden verleden.

$ XL. Ziet daar het hooge gerechts-

hof van Zeeland nagefpeurd van zyne
inflellinge tot zynen ondergang; een

flof, ik bekenne het, die van weinige

aangenaamheid of belang is, dan voor
zoodanigen wier liefhebbery juist valt op
het onderzoeken der hiftorie van de pro-

vintie van Zeeland; edoch ik hebbe het

gewaagd dit ftukje in dezen bundel van
verhandelingen te laten plaatfen, in aan-

merkinge nemende, dat lezers die geen
fmaak in ftoffen van dezen aart vinden,

dit ligtelyk kunnen overflaan, terwyl ik

niet twyffele of het zal in dit boekdeel

aan geene andere ftoffen ontbreeken,

die hunnen weetlust kunnen voldoen,

(i} Acht[Ie CopulaatterRekenkamer van Zeela7tdfol. /^J.

<M> €m <#>



VERHANDELING
OVER EEN NIEUWE MANIER

O M

KLEINE ZESHOEKEN
TE VERSTERKEN, EN IN DEZELVE

EEN BEHOORLYKE VER-

DEDIGING TE VER-

KRYGEN.

DOOR.

ALBERT LIEFTINCK.

§ I, V erwacht van my geene alge-

meene vestingen en algemeene verfter-

kings methoden, waarde lezers , want het

is reeds voorlaT.g onder de over-natuur-

kundigeneene uitgemaakte zaak geweest,

dat algemeene dingen onder de hersfen-

fchimmen moeten gerekend worden.

Maar welke denkbeelden men aan de

algemeene verfterkings methoden heeft

vast te hegten, heeft men tot noch toe

niet konnen eens worden.
De
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§11. De vermaarde coehoorn is

van gedachten geweest , dat ieder figuur,

die men verkiest te verflerken , van den
triangel tot de platte //Vzi^ incluis , haare
by^ondere werkinge vereischt , om aan
de binnen en buitenwerken eene volko-

men fterkte te geven (a).— Anderen , die

uit vreemde , en , gelyk zy meenden

,

mtmathematifche grondbeginzelen hetfa-

menftel van den vestingbouw poogden
af te leiden, hebben vastgefceld , dat men
volgens eene verflerkings methode, wel-

ke zy voor de allervoJmaakile hielden,

alle fleden moeste verRerken, en zy
maakten daarom ook geene zwarigheid

,

om algemeene verfcerkingen in het ligt

te geven,— Anderen , minder gewoon
om uit de natuur der zaken te redenka-

velen, en ik weet niet door welken drift

tot nieuwigheden aangefpoord , hebben
alleenlyk in fommige proportien der ver-

fcheidene deelen, en verfchillende be-

Ipiegelingen , welke met de vestingen

niets gemeens hebben, eene algemeene
volmaaktheid eener verfterking gezocht.

Om

(a) Ziet de verfterkhtge des vyfhoeks met alle zyne hui"

tenwerken door m.' van coéhoorn, en aldaar in de

voorreden den eerften grondregel.

i
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§ Iir. Om kort te zyn , daar is bykans
niets 200 onzeker en ongerymd te ver-

zinnen , en dat van de algemeene natuur

der vestingen 200 verfchÜt, 't welk wy
niet wel eens in de fchriften der ouden
komen te lezen, en 't welk niet onder de
nieuwe vesting bouwers zyn byzondere
voorflanders vindt, die, ongelykaartige

grootheden vergelykende , en derzelver

onderlinge proportie metgrooten toeflel

bepalende, geene zwarigheid maken,
om alles door malkanderen te warren.

§ IV. Maar wat my betreft : ik ben
nooit in flaat geweest , om eene vesdng
in een polygone befchreven te cofijlruë-

ren , waar van ik alle de volkomenheden
ieder op de overige verflerkingen, wel-

ke ik kwam te verzinnen , heb mogen
overbrengen ; of welks geflel ik in tegen-

deel niet merkelyk heb konnen verbete-

ren, wanneer ik die appUceerde op eene
figuur van meerdere zyden.

5 V, Wanneer men de pohgonde zy-

den vergroot , zal men lichtelyk de ver-

dedigings-linie buiten het bereik van het

klein geweer konnen verlengen: hieruit

is het niet bezwaarlyk te begrypen, dat

II Deel.
'

I men
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ftien in gevalle van langere polygonen wel
eens tot een gantsch ander famenilel van
eene vesting zynen toevlugt zal moeten
nemen,

5 VI. Somtydskan het gebeuren, dat
de figuur, welke men heeft te verfter-

ken, door een grooter getal van zy-
den ook grootere bolwerks-hoeken uit-

leverende , de bolwerken ruimer maakt

;

waar door men wel eens de facen zon-
der nadeel van de overige deelen eener
vesting kan verkorten , en de flancquen
Verlengen , of binnen den omkring des

bolwerks te rug trekken , en voor het
gezigt der vyanden meer verbergen.

5 VIL Somtyds zaleen Ingenieur, aan
de wetten van fpaarzaamheid gebonden,
de wallen tot op eene behoorlyke hoog-
te niet mogen opbouwen; waar doorhy
zich zal moeten te vreden houden mét
één of op zyn hoogst twee fiancquen
boven malkanderen aan te leggen om
de gracht voor de tegenovergelegene
face daar pit te verdedigen.

Hier bemerkt men lichtelyk, dat in

deze bolwerken ^og e^ne groots lengte

voor
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voor de halve keel-linien onnodig zou-
de zyn,

§ VIII. Om de overige en verfchillen*

de omftandigheden onaangeroerd te la-

ten, die verfcheidene verfterkings-ma-

nieren vorderen ; de meerdere of min-
dere verhevenheid des terrains zelve bo-
ven het gemeene water is fomtyds gee-

ne kleine reden , waarom het zelfde ver-

fterkings-geftel op een lagere horizont

met de regels van den vesting-bouw zeer
wel overeenkomt, het welk echter zy-
ne grootfte voordeelen zoude verliezen,

indien men het zelve op een verhevener
terrain wilde werkflellig maken : want
de grachten, Welke (als zynde het on-
noodig dié uit een lager horizont tot op
een groote diepte uit te graven) zeer
breed konnen worden , moeten noodza-
kelyk in geval van een verhevener veld,
al zoude zulks tot nadeel verflrekken
voor de breedte , dieper worden gegra-
ven, indien men een gracht verlangt,

welke overeenkomt met deszelfs oog-
merk, namentlyk , om de aanvallers aan
den omkring der wallen alle het terrain

te ontnemen, waar in zy zich zouden
konnen begraven, ofwaar mede zy zich

I Z te-
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tegen het verdedigend vuur uit grof ge-

fchut en klein geweer lichtelyk zouden
konnen bedekken,

§ IX In tegendeel, wanneer men de-

zelfde verflerking, op een verhevener
horizont zeer voordeeiig aangelegd, aan
een lager grond wilde appUceren, men
zoude de gracht niet die breedte geven

,

welke zy daar overeenkomftig deszelfs

oogmerk konde hebben,

5 X. Indien derhalven de vestingen,

op een hooger terrain aangelegd ,
geene

breeder grachten gedogen, dan kanmen
ook van de bres-flancquen dat gebruik
niet hebben , dan wel in gevalle van een
waterachtigen hori?^ont , net zy ten op-
zichte der tegenoverleggende facen van
de naast aameggende bolwerken, het

zy om de grachten te verdedigen , wel-

ke dezelve omringen.

Dies fchynt het my raadzamer om
fomwylen de bres-flancquen, weg te la-

ten , en in d^rzelver plaats de Jlryk-flanc-

(juen liever met des te jneer voordeel
^an t(? ieggen,

Verf-
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§ XI. Veel meer byziondere omftan^

digheden zyn 'er, die zich opdoen al-

leenlyk in de verfchillende diepte des

waters, en die verfcheiden , ja zelfs on-

derling ftrydig zyn, waarom ik deze
niet mag voorbygaan , welke verfcheide-

ne hoogten in dejïancquen vordert : over-

,mits een Jiancq, die in gevalle van een
laag terrain met horizontale fchooten de
gracht verdedigt, den diepen bodem van
een drooge gracht, ter oorzaak van des-

zelfs al te groote verhevenheid boven de-

zen bodem, ter naauwer nood behoor-
lyk zoude befchermen. Hier door zou-
de het insgelyks konnen gebeuren, dat
het zelve enkele tenaiUe van den grooten
VAUBAN, fchoon op een lager terrain
naar behooren aangelegd, indien het ge-
meene water al te diep onder de vlakte
des velds aangetroffen wordt, onverde-
digbaare hoeken zomÓlQ formeren , wel-
ke groot en genaakbaar zouden wezen

,

ten zy men konde beiluiten , om deszelfs
al te groote hoogte boven den bodem
van de drooge gracht, of vlakte van het
diepere water te verminderen, en des-
zelfs bedekten weg onder de vlakte des
velds tot op de diepte van het water te
laten inzinken.— Waarom de vermaar-

I 3 de
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de COE HOORN (b) niet zonder reden
die ingenieurs berispt, welke zonder acht
te geven op den horizont , geene zwarig-
heid maken om overal hunne algemec-
ne verflerkings manieren ter uitvoer te

brengen.

§ XII. Ik zoude bykans ontelbaare
omftandigheden meer konnen opnoemen,
die ieder haare byzondere verflerkings

methoden vorderen ; maar dewyl uit het
bygebrachte genoegfaam gebleken is,

dat 'er in het opbouwen van vestingen
zeer veele omftandigheden zich opdoen

,

die verfcheiden en met eikanderen ilry-

dig zyn, zoo achte ik het onnoodig om
breedvoeriger daar over te handelen.

5 XIIL Men heeft zich dan niet te

verwonderen, dat de bedrevenfte enver-
ftandigfte Meester der vesting-bouwers
anders zyn vyfhoek heeft verfterkt, an-
ders zyn grooten zeshoek , en dat hy zy-
ne zevenhoeken met andere verfterkingen
omringd heeft dan zyn achthoekige ves-
ting , over welker vestingen ftrydige ver-
fchillendheden de fchriften der Ingeni-

eurs konnen worden nagezien.

Met

(b) In het begin van het achtfte Capittel van
^yn boek over de Nieuwe Vesting-houvj,
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§ XIV. Met ftilzwygen kan ik nochtans
niet voorbygaan, hoe onbillyk de ver-

nuftige coEHOORN om deze oorzaak
van een naamloos fchryver (fchoon ik

des AuCieurs kwaade trouw niet durve
vermoeden) is berispt geworden, dat

hy, door de ondervinding beter onder-

rigt, in het aanleggen van zyne vestin-

gen van zyne eigene beginselen , die hy
in zyne theoretifcbe fchriften had be-

weerd, naderhand zoude zyn afgewe-

ken, en dat derhalven de eigene bevin-

ding den grooten Ingenieur de onge-
grondheid zyner denkbeelden fchynt te

hebben aangewezen.

§ XV. Maar wanneer men het ver-

nuft en doorzicht van coehoorn
wel overweegt , zal men op het mis-
verftand van dien ongenoemden Fran-
fchen AuCleur lichtelyk antwoorden,
dat , gelyk 'er tusfchen de verfterkingen

zelve, welke die onvergelykelyke Man
in Zyn boek heeft voorgefteld , naar de
verfcheidenheid van ongelykaartige om-
ilandigheden , die hy in het afgetrokke-

ne zich zelvenhadde voorgefteld, groot
onderfcheid gevonden wordt, het ook
alzoo aan den roem van coehoorn

I 4 geen
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geen nadeel kan toebrengen , dat hy in

het verfterken der fteden van de veron-
derflellingen dier werken is afgeweken,
welke in zyne fchriften voorkomen

;

want onze coehoorn, die al te wel
byzonderheden van het algemeene wist

te onderfcheiden , heeft overal byzonde-
re omftandigheden aangetroffen , welke te

veranderen hem onmogelyk was ; welke

met ongelykaartige byzonderheden te

vergelyken noch de eenvoudige denk-
beelden der dingen , noch de bevindinge
COEHOORN ooit geleerd hebben , die

de konst niet fchynt verftaan te hebben
om van byzondere dingen algemeenhe-
den te maken ; welke te beoordeelen uit

loutere ingebeelde beginzelen alleen het
doen is van hun , die overal waanen te

vinden het gene zy eenmaal hebben uit-

gedacht, waar van coehoorn noch-
tans ten eenemaale afkeerig was.

§ XVI. Indien het dan zoo ongerymd
is, om eene byzondere verfterkings-ma-
nier op alle voorkomende gevallen te

willen appUceren , als uit de vorige § §
bekend is , dan weet ik zeker niet , wat
die naamlooze fchryver van coehoorn
hebben wil ? maar het fchynt my eer

te
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te duchten, dat die AuCleur , het geen

hyin coehoorn berispt, in het ver-

fterken der fteden ternaauwer nood plaat-

fen zoude aantreffen , op welke hy zyne
algemeene verflerkings manier zoude

mogen toepasfen. Want tot het verbe-

teren van verfterkingen , hoedanige de

meeste werken geweest zyn , welke (vol-

gens het eigen getuigenis van den naam-
loozen fchryver) door den vermaarden
Man zyn aangelegd , Moorden geheel an-

dere werkingen vereischt , dan om ves-

tingen te maaken, die wy in onzefchrif-

ten voorflellen. In deze maken wy de
byzondere omftandigheden naar ons
welgevallen; maar in gene vinden wy
ons dezelve voorgefchreven.

§ XVII. Uit dit alles ziet men genoeg-

zaam, dat 'er geene algemeene verfler-

kings- methode gevonden wordt , welke
in alle gevallen de volmaakfte is ; want
dezelve zoude algemeene omftandighe-

den vorderen, die, gelyk ik reeds boven
klaar bewezen heb, altoos byzondere
zyn.

Dies zal de gunflige lezer my lichte-^

lyk toegeven , dat de zeshoekige vesting,

welke ik gaa voorflellen , niet appUcabel

I 5 kan
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kan zyn in alle omflandigheden , en dat

op die zelve wyze niet alle regelmatige

veel-hoeken uit ha.SLrcJïancquen, facen en
gordynen konnen worden famengefleld.

5 XVIII. Deconjlrudie van deze vesting

TAB. I. is zeer eenvoudig en gemakke-
lyk. Maar men oordeele niet over des-

zelfs voordeelen en volmaaktheden uit

de enkele manier van dezelve famen te

ftellen, en uit wiskundige eigenfchap-

pen, of fraaye proponien.

De omftandigheden , die ik, om iets

vast te ftellen , verplicht was te verkie-

zen , zyn de volgende

:

Ten eerften, de groote ftraal, welke
in een zeshoek , gelyk en de Geometrie
leert, en de figuur aanwyst, aan de
buiten polygone of dijlantie der bolwerks
punten als A. B. gelyk is , heeft de leng-

te van 70 Rhynlandfche roeden.

Ten tweeden, veronderftel ik, dat de
horizont des winters 2 voeten boven het

gemeene water verheven is , 't welke ik

in den zomer op de diepte van vier voe-

ten bepaale.

Ten derden , heb ik aangenomen , dat

de omftandigheden de regelmatigheid,

dat is, de gelykheid en gelykformig-
heid
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heid van alle gelyknaamige deelen, ge-

dogen.

§ XIX. Wanneer men dan uit het

middel-punt C met de ftraal A. C eenen

cirkel befchryft, zal men gemakkelyk

met dezelve opening des pasfers den om-
trek in zes gelyke deelen konnen ver-

deelen, namentlyk door de punten A,
B, D, E, F, en G. Als men nu ver-

der uit deze punten de eene om de an-

der rechte linten (gelyk AD, D F, A
F, B G, B E, en G E.) wil trekken,

zal men de facen , flancquen en gordynett

op de volgende manieren lichteïyk kon-

nen bepalen.

ö XX. In myne achthoekige vesting,

welke men vindt in de verhandelingen

van de Maatfchappy der wetenfchappen
te Haarlem (c), heb ik de facen zeer

kort gemaakt, zoo dat ze niet meer leng-

te hebben dan 12 roeden. In twee an-

dere verfterkings- manieren , onlangs
door my in 't licht gegeven, ziet men
facen, die maar 10 roeden lengte heb-
ben. Laat het U dan niet vreemd dun-
ken, geachte lezers! dat ik de gezichts-

wal-

(c) Tiende deel , tweede ftuk , bl. 44.
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wallen in deze vesting (by voorbeeld

AI, of A H) op de lengte van 12 roe-

den bepaald hebbe : hier over kan men
nalezen de voorreden van myn plan van
eene nieuwe methode om rechte linten te

verjlerken,

Ö XXI. Uit de benedenfte punten van
de afgeftooken facen , by voorbeeld Q_, I ,

of H , trek ik de flancquen , gelyk P Q^
en I L , evenwydig aan den onbepaalden
capitaaien lyn des bolwerks; door welke
bewerking de flancquen rechtllandig ko-

men te vallen op naare linien van ver-

dediging, en deze dus bepaald zynde,
kan men volgens het gewoon gebruik de
gordynen

, gelyk P L , bepalen , of in-

dien iemand eene grootere ruimte met
het kafteel of de veldfchans wilde indul-

ten , zoude ik hem in plaats van de gor-

dynen aanbevelen de twee facen K R,
en R S genoemd, die, gelyk de grond-
teekening aanwyst, met de facen der
naastaanleggende bolwerken in rechte
linien zyn gelegen,

ö XXII. Den omtrek der vestinge dus
afgehandeld hebbende, en de grondlinie

{ügne Magifirale) bepaald zynde, heb
ik
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ik noch een weinig ftil te ftaan by de
voordeden , die zich in deze vesting op-»

doen.

De vermaarde deidier (d) bepaalt
de lengte van de buite polyioon in de
kafteelen tusfchen 120 en 150 halve roe-

den {toifes) welke ten naasten by, vol-

gens eene ruuwe rekening, overeenko-
men met 60 en 75 Rhynlandfche roe-

den, met die meening nochtans , dathy
de kalleelen voor volkomener rekent,
welker buiten-polygonen de lengte van
150 halve roeden ten vollen bereiken.

Maar de beroemde l, c, sturm (e)
vordert in de kalleelen , welke hy heeft
voorgefteld buiten-polygonen , welke niet

korter zyn dan 80 roeden, en geene
meerdere lengte hebben dan van 90 roe-

den,

ö XXIII. Indien wy op de verfchei-
dene kafleelen en kleinere vestingen,
zoo als dezelve in der daad zyn aange-
legd, acht geven, zullen wy zeker wei-
nige aantreffen, welke die uitgeftrekt-

held

Cd) Le perfait Ingenieur Trancok Chap. VIII. Se£i. dt h
confiru^on des Citadelles pag. l'Jl.

CO Ver wahre Voubmi das vierft B^ch, § 4,
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heid hebben, die de opgenoemde fchry-

vers in dezelve vorderen; waar uit ten

klaarden blykt, dat derzelver gedach-
ten weinig overeenkomst hebben met de

) werkdaad van den vestingbouw.

$ XXIV. Veele JuCteurs dit in over-

weginge nemende, en echter zwarig-

heid makende om van hunne algemeene
verflerkings-manieren af te wyken , heb-
ben begrepen, dat men in eene geome-

trifcha evenredigheid alle deelen der klei-

nere vestingen moest verminderen, de-

wyl zy meenden, dat in derzelver on-

derlinge bepaalde betrekking de volko-

menheid der verfterkingen gelegen was.
Dit is de reden , dat ons veele kafteelen

,

en zeer veele andere kleinere vestingen

voorkomen , waar in de jiancquen van
eene behoorlyke lengte, en by gevolg
van eene behoorlyke verdediging ont-

bloot zyn.

§ XXV. Zeer veelen zyn 'er , die in

tegendeel het gemelde gebrek in aan-

merking nemende, de kafteelen van ee-

ne mindere uitgeftrektheid hebben ver-

worpen. Maar indien ik my niet bedrie-

gC; 200 zyn de grootere kafteelen, ge-

lyk
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lyk ik reeds heb. aangemerkt , in de uit-

voering bezwaarlyker , en komen min-

der overeen met de omftandigheden

,

welke zich overal opdoen , fchoon ze in

het afgetrokkenebefchouwdzynde, wat
derzelver fterkte betreft, in der daad
volkomener zyn.

§ XXVI. Wat nu my aangaat ; door
deze dubbele zwarigheid verlegen, en
nochtans niet konnende befluiten, om
zoo groote gebreken der kleine kadee-

len onderde fchyn-gebreken te rekenen,

ben ik eindelyk op die gedachten geko-

men , dat men van de gewoone verfler*

kings-manieren moest afwyken, waar
door ik deze nieuwe byzondere manier
ter verfterking van zeshoeken heb uit-

gevonden,

ö XXVII, In zeer veele kafleelen heb-

ben de facen meer dan de dubbele lengte

der fiancquen, By my zyn in tegendeel

dcflancquen meer dan tweemaal 200 lang

dan de facen.

Volgens een tafeltje (f) van den be-

roemden DEiDiER zyn de fiancquen der

kleinere forten^ waar in de buiten-poly^

^Q L, C, pag. 19.
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gonen met zynen zeshoek bykans dezelf-

de lengte hebben , niet groter dan i6

halve roeden, dat is, bykans 8 Rhyn-
landfche roeden.

Indien men in tegendeel de myne be-

fchouwt , zal men dezelve over de 24
roeden lang bevinden.

Tusfchen de facen ziet men geen min-
der onderfcheid. Volgens het voorzei-

de tafeltje des vermaarden Mans hebben
de facen der bolwerken de lengte van 40
halve franfche roeden ; maar de myne
zyn niet langer dan 12 roeden: welke,

en hoedanige groote voordeelen hier uit

geboren worden , heb ik reeds elders ge-

noegzaam aangetoond,

5 XXVIII. Ziet daar dan , gunflige le-

zers , op welke wyze men flancquen van
eene behoorlyke lengte , zelfs in kleine-

re vestingen , kan verkrygen ; en om aan
te wyzen dat 'er geene de minfte zwarig-

heid in fleekt, om van 's gelyken, fchoon
de kafteelen noch veel kleiner zyn , ech-

ter eene vereischte hoegrootheid van ver-

dediging te behouden, zal ik hier tab.
n. in het korte voordellen, hoedanig
door eene weinige verandering te maken
in de verfterkings-manier van den reeds

be-
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bepaalden zeshoek, eene zeshoekige ves-

ting kan worden geconfirueerd van een
behoorlyke fterkte, waar in de buiten-*

polygoon niet boven de 40 roeden lang iSé

§ XXIX. Met de groote ftraal derhat^

ven van 40 roeden (by voorb. A C) ee-

nen cirkel hebbende befchreven , en des-

zelfs omtrek in zes gelyke deelen zynde
verdeeld, heeft men onbepaaldelyk de
linien van defenjie te trekken zoo als te

voren ($ XVIII), op welke ik voor de
facen der bolwerken (gelyk AD, EB,
of B G) alleenlyk 10 roeden affleke;

want die kortheid konnen dezelve in dit

geflel hebben zonder eenig nadeel voor
de halve keel-linien, door dien de kee-

len, welke, om da.t de flancquen aan de
flraal des cirkels parallel getrokken zyn,
in deze vesting aan de lengte van de j^
een der bolwerken gelyk zyn, volgens
de tegenwoordige omftandigheden geene
meerdere lengte dan van 10 roeden noo-
dig hebben ; want indien men 50 voeten
neemt voor de onderbreedte der borst-

weringe , zullen de overige 30 voeten
in de halve bolwerken eene genoegzame
breedte uitleveren voor den wals-gang
van dcjlancq,

II. Deel. K Wan-
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§ XXX. Wanneer men in dit foört

van verllerkingen wederom acht geeft

op de grootheid van de flancq , zal men
volgens de fchaale bevinden , dat zy by-
kans de lengte heeft van 1 1 roeden , ^f/d-

'kQ flancq by den vermaarden deidier,
\colgens het meergemelde tafeltje, in

eene verfterking , waar van de buiten^

polygone aan 80 halve roeden gelyk is,

niet meerder lengte heeft dan van 7 hal-

ve roeden.

««'Ondertusfchen heb ik- op te merken,
dat de flancq des bolwerks in myne klei-

ne vesting bykans gelyk is aan die, wel-
ke, volgens het bovengemelde tafeltje

van DEIDIER, in eene verfterking ge-
vonden wordt, waar van de bmten-poly-

goon 170 halve roeden lang is.

' §XXXÏ. Hiermoeste ik handelen aan*
gaande eene volledige befchryving van
d;& grond-teekening , en over de profilen

der verfcheidene deelen van deze kaftee-

\en; maar hier over, en om de fiane^
quen in de laagte behoorlyk aan te leg^

gen, heb ik my voorgefteld by eene an-

dere gelegenheid te fchryven; als wan-
neer ik voornemens ben om wm 'sgely-^
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•ken over de grachten , in verfcheidenö

voorkomende omflandigheden op de toÊ

dus Verre verklaarde vestingen te appli-

ceren , te handelen.

Ö XXXII. Echter kan ik niet voorby
om in het korte eenige befpiegelingen

voor te ftellen aangaande het byzonde-
.i'e , het welk myne zeshoeken van ande-
te verwerkingen doet verfchillené

.'.Hoe willekeurig ook de vesting-bouW
van veelen mag behandeld worden, 200
moeten nochtans alle deelen en verfchei-
denheden eener vestinge overeenkomen
in dat éêne, het welk men zich van eene
vesting het eerile voorflelt. Dit is even
dat gene, het welk de hoofdzakelyke
deugd en wezentlyke volkomenheid uit-

maakt van eene vesting,
*

- ö XXXIIL Ikachtemy daarom ver-
$»lichtom eenige zwarigheden op te los*

fen , welke zich in den' eerilen opüag in
d;it byzcaider. geftel fchynen op te doen^

Wilde ik hier beboodyk handeto
over alle het willekeurige van myne zes-

K 2
'

hoe-
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hoeken , 't welk de natuur van eene ves-

ting aan de voorkomende byzondere
omftandigheden overlaat; en over het
noodzakelyke der vestingen , waar door
fommige dingen door het beginzel der
vestingkunde zoodanig bepaald worden

,

dat dezelve volftrekt alzoo en niet an-
ders moeten worden uitgevoerd ; ik zou-
de de paaien van het bedek eener korte
verhandelinge verre te buiten loopen;
ik zoude dan befchouwingen moeten
voorftellen zoo ten opzichte van de bol-

werks-hoeken , waar in bykans ontallige

omftandigheden zouden moeten worden
ontwikkeld, als ten opzichte van de
Jiancquen , welker ftand op de lyn van
verdediging, welker grootheid, welker
eigenfchappen , welker toevalligheden

de Ingenieurs ten allen tyde zeer veel

moeite hebben veroorzaakt.

De onaangrypeiyke facen , die , vol*

gens de verkeerde denkbeelden van fom-
migen, de uitgeboogene gordynen for-
meren , zouden my desgelyks een ruim
veld aanbieden voor myne gedachten.
Dan dit alles fpaare ik veel liever tot

eene betere gelegenheid.

Ik
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§ XXXIV. Ik zal nochtans de voor-
naamfte zwarigheden trachten te ont-
warren, welke hoofdzakelyk hier op
uitkomen :

Ten eer/len , dat de opgegevene ma-
nier voor een groot gedeelte geheel niet
overeenftemt met de algemeene grond-
regelen, die in httfortificeren dienen in
acht genomen te worden.

Ten tweeden 200 fchynt het, dat de
bolwerken op verre na niet ruim genoeg
zyn om het noodige kanon en volk ter
defenjie te konnen influiten , veel min
om voor de Infantery, naar behooren,
daar in te konnen ageren.

Ten derden zal men my tegenwerpen,
dat myne voorgeftelde zeshoeken in
evenredigheid des wals al te weinig ter-
rain influiten.

$ XXXV. Wat nu de eerfle der ver-
moedelyke tegenwerpingen betreft; ik
noeme algemeene regels alle dezulke,
die gegrond zyn in het algemeen begin-
zei van den vesting-bouw, niet die ge-
ne, welke algemeene manieren van ves-

K 3 tin-
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tingen te conjlrueren voorfchryven, My-?
ne vestingen zyn van eenen geduurza-
men tegenftand, en konnen met weinige
bezettelingen een groot aantal van vy-
andelyke benden afweren ; wanneer men
my het tegendeel zal hebben aange-
toond, dan zal men hebisen bewezen,
dat myne opgegevene manier in allen

opzichte niet overeenkoomt met de al-

gemeene grond-regelen van den vesting-

bouw. Ondertusfchen zal men derzel-

ver voordeelen in de volgende § § nader
betoogd vinden.

XXXVI. Ten opzichte van de
tweede zwarigheid is het my niet onbe-
wust, dat beroemde mannen zich heb-
ben toegelegd om de grootheid der hal-

ve keelen in de bolwerken door een
maximum te bepalen , ten einde in de ba-

y?io/2j die ruimte te bekomen, welke zy,
ten uiterften genomen, konnen hebben.
Van 'sgelyken, weet ik, is het eene
flelling by zeer veelen zoo niet by allen

aangenomen, dat de wydere halve kee-
len de beste zyn, Zy , die de algemee-
ne of heerfchende gevoelens niet blinde-

lings navolgen , zyn echter niet gereed

em.Vïê^mde m mewwe ilellingen toe te
•.:'' tem-
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ftemmen. Dies is het noodig , dat ik de

zaak wat nader onderzoeke en betooge

,

en de denkbeelden trachte te ontvou-

wen, die my moeten dienen tot eenen

grondflag myner bewysredenen.

§ XXXVII. Befchouwt men de rede-

nen, waar uit de voorftanders van wy-
de halve keel-linien hunne bewysgron-

den ontleenen , het zyn niet anders dan

enkele toevalligheden : trouwens wat

verdediging kan men hebben van^ eene

inbeeldige linie , welke geen deel is van

het bolwerk ? en de bewyzen , waar me-
de men dezelve wil ftaven, zyn alleen-

lyk byzondere redenen, die niet nood-

zakelyk in een bolwerk plaats hebben;

Ik zal nochtans die alle niet overhoop
halen, Voornamelyk komen dezeVe
hier op uit, dat de deelen der bolwer-

ken (wanneer men de overige omftan-

digheden gelyk veronderftelt) door wy-
dere keelen vergroot worden; de groo-

tere bolwerken nu, zegt men, zyn in

alle opzichten beter te verdedigen. Die

ftellinge is zoo algemeen aangenomen,
dat men het voor eene onnoodige zaak

aanziet dezelve te betoogen. Die iteliinge

nochtans fchynt regelrecht teg^ niync

K4 ge-
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gevoelens overgefteld , het welk my des
te meer verplicht om dezelve hier te

verhandelen.

^ 5 XXXVIII. Indien men naauwkeu-
rig wil acht geven op het denkbeeld van
'verdediging , zal men bevinden , dat de
dejenfie hier in gelegen is, dat het eene
deel van de vesting uit andere deelen
kan gezien en befchoten worden; om
nu deze bepaling tot myn oogmerk aan
te wenden, zoo merke ik op, dat de
bolwerken (hoewel niet noodzakelyk)
beftaan uit twee facen en twee jianc-

quen, dat is, uit zulke deelen , die voor-

namentlyk defenfie van nooden hebben

,

en uit zulke, die tot verdediging vanan-*

dere wallen zyn toegefteld.

In deze heeft eene daadelyke defenfie

plaats; in gene vindt men alleen eene
Jydelyke verdediging,

§XXXïX. Wil nu iemand beweren,
dat grootere bolwerken in allen opzicht
te met meerdere voordeelen zyn te ver-

dedigen, hy bedenkt niet, dat 'er ooYfa-^

een aan de bolwerken gevonden worden,
welker vergrooting aan de aanvallers een

front geeft, waar van de voordeelen der

vy^
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vyanden gelyk-redig zyn met die , wel-

ke de bezettelingen dóór het vergrooten

der flancquen bekomen. Trouwens wie
bemerkt niet , dat eene langere face twee
V.ortQfacen in zich bevatte ? welk Ingeni-

eur zal nu verder onverftandig genoeg
zyn van niet te weten , dat ieder aan-

grypelyke/^r^ en ieder genaakbaare wal
aan den omtrek eener vestinge haare by-
zondere verdediging van nooden heeft ?

wat zal men dan anders uit het gezegde
konnen befluiten , dan dat 'er in gevalle

van eene grootere face ook eene dubbe-
le defenfie noodzakelyk is , of ten min-
ften een meerder getal van bezettelingen

op dQ flancquen?

§ XL. Indien men dan een bolwerk
zoo wel ten opzichte van den aanval

der vyanden, als in den ftaat van daa-
delyke verdediging moet befchouwen,
dan is het niet in allen opzichte, dat

grootere bolwerken beter zyn te verde-
digen. Het is waar ten opzichte van de
flancquen , het is niet waar in betrekkin-
ge tot de facen. Ik maake daarom dit

befluit, dat in de bolwerken de flanc*
^uen groot ^ óq facen kort moeten zyn.

K 5 Be:
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5 XLI. Befchouwt men nu uit die

twee oogpunten myne zeshoeken, dan
2yn derzelver bolwerken zoo voordeelig

uitgedacht, als ze elders te vinden zyn.

En dewyl de defenjie uit de fiaucquen

gedaan wordt, welke hier zeer uitge-

ftrekt zyn , zoo bevatten myne bolwer-

ken in overvloed ruimte genoeg om het

noodige kanon en volk ter defenfie te kon-
nen influiten. De enge halve keel-linie

kan hier in geene aanmerking komen,
dewyl dezelve in de bolwerken aan weer-

kanten van de capitale lyn voor è&flanc^
quen eene breedte overlaat, die behal-

ven de borstwering meer als genoeg is

tot eenen wals-gang voor de kanonnen,
Alleenlyk op de face?i kan hier niet veel

grof gefchut geplant worden , het welk
nochtans voor een gebrek te rekenen
eene misvattinge is , waar van ik breeder
Iprekein de voorreden van het Plan van
eene nieuive metbode om rechte lynen te

wrfterken.

Ondertusfchen die myne bolwer-
ken ter oorzake van de korte facen
niet ruim genoeg oordeelt ter defen-

fie, verraadt zyne denkbeelden, ea
neemt niet in acht, dat de defenjie uit
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diQ flancquen moet gedaan worden, ea
dat deze veel beter , en met mindere be^

zettelingen, eene kortere face konnen
verdedigen, dan eene lange, ter oorzaak
van een grooter getal vyanden, welke
eene langere face zouden konnen over-

vallen en beftormen,

§ XLII. Dat de Infantery niet naar
behooren in myn bolwerk zal konnen
ageren, is eene dwaaling uit valfche

denkbeelden oorfpronkelyk : want eene
vesting, zal dezelve eene goede ves*

ting zyn , moet door weinige bezettelin-f

gen verdedigbaar wezen. Met eene
groote meenigte Infantery daar in te

ageren, is daarom eene zaak, die ik in

geene vesting, althans niet in de myne,
wil gedogen.

Deze tegenwerping heeft wel het mees*

te plaats, wanneer de aanvallers gereed

zyn om de bres te beklimmen. Hier is

geene wyde ruimte om zich in de kee-

Jen , of ter helft van het bolwerk te ver-

fchanfen ; een enkel travers is daarom
genoeg om de aanvallers op nieuw het

hoofd te bieden , welke hier , wegens het

'koxi^ front desstanvals, met hunne over-

magt
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magt niets zullen uitrechten , nademaal
myne affnyding weinige bezettelingen

vordert tot derzelver bewaaring, in

plaats dat men in andere vestingen met
een groot aantal van Infantery de vyan-

delyke troepen in het beklimmen van
de bres zal moeten te keer gaan , en zy-

ne arme bezettelingen aan de woede der

vyanden jammerlyk bloot Hellen.

§ XLIII. Een ding nochtans zal fom-
migen myner lezeren vreemd konnen
voorkomen ; men vindt overal in de bol-

werken eene ledige ruimte binnen de
wals-gangen der yar^f2 en Jlancquen , die,

Ichoon met aarde opgevuld, de Jïanc-

quen konnen ontberen. Deze ruimte

is in myne bolwerken niet te vinden.

Indien deze ydele ruimte fchadelyk is

in de bolwerken , zal het dan niet eene

fraaije zaak zyn om de grootere bolwer-

ken in allen opzichte voor te flaan ? Dat
nu dit plaats heeft, kan niemand in

twyflfel trekken , die de verfchrikkelyke

uitwerking der fchadelyke bomben en
grenaaden met ernst overweegt; want
de grootere bolwerken maken ongetwyf-
feld dezelve meerder vatbaar voor het

vyandelyke boven-vuur. In de Jlanc*

quen
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guen gaat het alleenlyk door, dat der-

zelver meerdere uitgeflrektheid het denk-

beeld van gevaar voor boven-vuur ver-

mindert, by aldien maar niet de wals-

gangen zonder noodzaak al te breed
worden aangelegd, en het getal van
noodwendige bezettelingen en kanonnen
op deflancquen door het vergrooten der

facen vermeerderd wordt.

Dit alles heeft béhoorlyk plaats in

myne zeshoeken. Ik geve het daarom
over aan een onpartydig oordeel, hoe
weinig myne bolwerken voor bomben
en grenaaden te vrezen hebben.

§ XLIV. In mynen Haarlemfcben
achthoek heb ik een gedeelte van de bin-

nenfte ruimte des bolwerks, welke om
gemelde redenen overtollig en fchade-

lyk was, tot op eene inundeerbaare diep-

te uitgegraven : en indien deze afgravin-

ge voor nuttig moet gehouden worden

,

dan blykt het, hoe nuttig en noodzake-
lyk de enge keelen zyn in de bolwerken,
als buiten welke deze afgravinge in de
werkdaad der vestingen bezwaarlyker
zoude zyn,

In de bolwerken der conterfdarpen
van
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vafi myne gejortificeerdé fecfite linien,

die zoo fmal zyn als men ze zoude mo-
gen uitdenken , heb ik om die zelfde re-*

den eenige ruimte, welke my in den
weg was , tot een grachtje uitgegraven j

nochtans zyn deze bolwerken , ter oor-

zake der kortere Jacen, ruim genoeg
om veel meer kanonnen en muskettiers

te bevatten, dan wel tot de faeen ter

defenjie noodig zyn.

Ö XLV. Ik vaare voort met de derde dei*

gemelde tegenwerpingen van ongegrond-
heid te overtuigen. In veele vestingen

vindt men onder anderen ook dit on-

derfcheid, dat de eene veel meer plaats

influit, dan de andere, terwyl deze van
veel grooteren tegenftand is, dan gene,

Ziet daar het willekeurige van den ves-

tingbouw, het welk alleen door de voor^

komende omftandigheden kan bepaald
worden. Indien men é.Q Jiancquen al te

zeer wil vergrooten, verkleint men de
ruimte binnen de vesting. Men moet
zich dan in het verfterken regelen naar
de plaats , die men voorheeft met wal-
len en grachten te omringen; en iBcn
kan aUeen aan de vesting die uitge^rekt-

heid enfterkte geven, die de omfUndfg-
he-
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heden aan dezelve toeflaan. Dunkt het

nu iemand, dat in alle gevallen myne
zeshoeken van geene applicatie zullen

konnen zyn, ik heb 'er niets tegen, en

wanneer ik in aanmerkinge neeme éó
ontallige byzonderheden , die de werk-

daad der vestingen verzeilen, dangeloo*

ve ik niet, dat 'er zulke verfterking»-

methoden gevonden worden, van welke

men dit niet zoude konnen zeggen.

In myne vestingen eveni^el is de wal
in zynen omtrek zeer wydlöopig ten op-

zichte van den grond, dien hy influit.

Maar die deze tegenwerping behoorlyk

wil ftaven , zoude my eene zeshoekige

vesting moeten vertoonen, waar in die

zelfde grootheid der flancquen, en die

zelfde fterkte plaatsheeft, en welke een
meerder terrain influit.

Ondertusfchen merke ik op, dat het

byzonder oogmerk van kleine forten en
kafteelen geenzints is, om daar in een
aantal van burgers te doen wonen; maar
om te verftrekken tot verblyf-plaatfen

voor de foldaaten, waar van een veel

grooter getal in dezelve zich kan ont-

houden, dan wel ter verdediginge der
VQSijnge van poodeji is,

•'•--' Dat
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Dat myne voorgeftelde vcrfterkingen

nochtans geen hersfen-fchimmen zyn,
zoude ik konnen bewyzen uit alle klei-

ne /or^^/j en kaileelen, welker wallenen
grachten ten opzichte van haare inner-

lyke ruimten veel uitgeftrekter zyn , dan
die van myne zeshoeken ; doch ik achte

het onnoodig nu langer by dit ftuk flil te

ftaan, en hoope genoeg gezegd te heb-

ben ter beantwoordinge van de zwarig-

heden, die tegen myn ontwerp zouden
kunnen gemaakt worden.

ON-
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ONDERZOEK,
WAT HET IS , DAT MEN IN DE GENEESKUNDE

DE WERKENDE NATURE
NOEMT,

DOOR

% MACQUE T, M, D,

EERSTE HOOFDSTUK.

V.an onheugbare tyden af, en fints de
menfchen met cenige aendagt hunne
lichamen befchouwd en ziekten in de-

zelve ontdekt hebben , merkten zyook,
behalven de werkingen der vaste en
vloeiende deelen nog iets , dat hen in

verwondering hieldt opgetogen door de
zeldzame vermogens , die het bezat om
de gezondheid te bewaren en ziekten

te genezen. De oudheid gafaen dit den
naem van Nature. Zy onder hen , die de
zaken, welken zy zagen gebeuren, zorg-
vuldig waernamen , opteekenden,en geen
IL Deel. L ver-
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verder onderzoek naer de oorzaken de-

den , gebruikten dit woord alleen om ee-

ne onbekende kragt uit te drukken , die

IJ in ons lichaem zagen werken. Ver-
der gingen zy niet, en het woord Na-
ture is in hunne fchriften van het zelfde

gebruik, als dat van aentrekking, zwaer-
te in de werken der Neutoniaenjche Na-
tuer-onderzoekeren , die 'er alleen zeke-

re kragten door uitdrukken , welken zy
in de lichamen merken, zonder 'er de
oorzaek van te weten, en wat zy zyn.

In zulk een zin vindt men het woord
JSfature veelal in de fchriften van hip-
P0KRATES,die haer het begin van alle

natuerkundige verhandeling noemt, en
voor de geneester der ziekten op vele

plaetzen houdt.

Latere wysgeeren, zoo zuiver niet

als die oude meefters in hetwaernemen,
maekten verfcheiden befpiegelingen over

deze Nature , zagen iets meer dan ge-

meens in dezelve , en zogten te verlda-

ren, wat zy is. 't Zoude een oneindig

werk wezen , indien men alle de gevoe-

lens der Schoolfche en Karteziaenfcbe

Filozofen en der Stookkundigen wilde on-

derzoeken. Het wederleggen derzelven

^ude verveelen. Ik ;aal flegts de gedag-

ten
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ten der voortreflykfte Geneesheeren
voorftellen , om te toonen , hoe duifter en
moeilyk het is te bepalen , wat de Ma"
iure in den mensch beteekent. S tA H L

,

die de Geneeskunde met zulke fchoone
ontdekkingen, vooral in de kennis der

bloedige ontlastingen , verrykt heeft

,

meende , dat deze Nature een verftandig

wezen is , dat met oordeel , kennis en
beleid in ons lichaem tot voordeel werk-
te, en niets verfcheelde van het geenwy
de 'ziel noemen, 't Is echter ligt aen te

toonen, dat de Nature niet altyd met
verftand en oordeel werkt , maer vele

zaken zonder bewustheid verrigt , en niet

met het redelyk denkend wezen moet
verward worden. Hofman ftelt de
Nature van den mensch in den evenre-

digen, duerzamen omloop der vogten,
en daer uit volgende geregelde affchei-

dingen en ontlastingen , voortgebragt
dóór de beweging van het harte en der

fpierdraden, en geholpen door een vlug,

luchtig, geeflig vogt, in het brein, de
Zenuwen en het bloed bevat. Hy fchryft,

dat de omloop des bloeds niet alleen de
rampen afweert, maer het lichaem ge-

neest, en dus die Geneesheer, die Na~
tun is, welke de ziekten herllelt. Men

L 2 moet
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moet zyne fraeie verhandeling , de Na-
turae et artis efficacia in medendo , lezen.

Hoe zal echter de omloop des bloeds

,

wiens regelmatigheid van de gefteldheid

der vaste deelen afhangt , de Nature
kunnen wezen , die zoo vele zaken
verrigt , in welken de omloop wei-
nig deel heeft, en zeker de eerile uit-

werker niet is , daer hy zelfs geheel ly^

delyk mag heeten? De groote b o er-
have volgde het fpoor der ouden ,

wier fchriften hy zoo naerllig beftudeer-
de , en noemt de Nature een' famenloop
van alle zulke PJjyfiefche gelleldheden >

door welken het leven flandvastig , duer-
zaem, vlugblyft, en de gezondheid be^

waerd wordt , en daerom noemt hy de
gezondheid eene volmaekte Natuer, In-

dien men echter naeuwkeurig wilt fpre-

ken , is de gezondheid liever een uit-

werking en gevolg eener volmaekte Na-
ture. Hoeduifter, hoe algemeen fpreekt
men , als men de Nature een' famenloop
van naturelyke gelleldheden noemt , die

het leven flandvastig , duerzaem en vlug
maken , en de gezondheid onderhou*^
den. Welke zyn alle die gefleldhedQn.?;

Wanneer loopen zy alle te famen ? Zeld*^

2aem zeker ; om dat 'er naeuwlyks ^m.
mensch
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mensch leeft , dien men volmaekt ge-

zond kan noemen. En zelfs ziet men

,

dat de werkende Nature de zwaerfte

ziekten, die zoo vele naturelyke gefleld-

heden verzwakken , weggenomen hebbe.
Men vindt de Nature nimmer zoo ver-

mogend als in ziekten , gelyk ik zal too-

nen. Anderen, zoo Geneesheeren , als

Filozofen , hebben dit woord of geheel

willen verbannen als onnut, of een an-

der woord in deszelfs plaetze (lellen.

Die goede lieden meenden , dat men den
Schepper beledigde, als men zoo veel

aen de Nature toefchryft. Het gedurig
zeggen der Geneesheeren : de Nature
teelt ^ voedt , werkt , flootte hen , en fcheen
hun GOD te onteeren. Die bitfche

verwyting tres Medici duo Athei ontftondt
uit een kwade bevatting van het woord
Nature. B o Y L E ', die doorluchtige

Wysgeer onder de Britten , fchreef over
de Nature in 't algemeen eene geheele
verhandeling , die zeer duifter is, en
hem vry minder eere aendoet dan zyne
andere werken. Hy wilde het woord
Nature in een' geneeskundigen zin, als

onverftaenbaer , verwerpen , en een an-
der woord als Temperament , Gefteld-

heid enz. in deszelfs plaetze Hellen. Zy-
L 3 ne
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ïie gedagten loopen hoofdzaeklyk hier

henen , dat de werkingen der Nature uit

eene Mechaniefcbe gefteldheid des li-

chaems moeten afgeleid , en naer werk-
tuiglyke wetten verklaerd worden. Nie-

mant echter heeft dit met geluk tot nog
toe ondernomen. Naer welke Mecha-
Tiiefche wetten en gefteldheden zal men
toch de voeding, affcheidingen , den
aerd, de pogingen der Nature in de
ziekten verklaren ? De Temperamenten
verfchelen te veel van eikanderen, en
zyn eer byzondere rigtingen der Nature
dan de Natuer zelve. Het Tempera-
ment doet niets tot de voeding, affchei-

ding, krampen, koortzen, werkingen
der Nature,
Deze verfcheiden gedagten der groot-

fl:e mannen in de Genees- en Natuerkun-
de toonen genoeg , hoe duister en onze-

ker de kennis dezer Nature moet we-
zen, en welke dubbelzinnige beteekenis-

fen men aen dit woord geeft. Ik meene,
dat 'er veel lichts zoude verfpreid wor-
den over deze kragt , welke ons lichaem
is ingefchapen , indien men haer naeuw-
keuriger bepaeldt, en uit alle de ver-

fchynfelen kanbewyzen, dat de Natuer
in de Geneeskunde niets anders kan be-

tee-
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teekenen dan het geen de Geneesheeren

het Leven noemen.
De oude Filozofen te weten namen

nog eene andere kragt in den mensch
waer. Hippokrates leert, dat het

lichaem uit vaste en vloeiende deelen

,

en iets dat hy het aenval doende,

10 Evof^ouv, noemt, beftaet. Dit laet-

fte woord gebruiken de Geneesheeren

,

even als het woord Nature , om het ver-

fchynfel aen te duiden. Eene ingefcha-

pen kragt, welke wy in alle de deelen

van ons bezield lichaem waernemen,
die aengeprikkeld gevoel toont en bewe-
ging maekt , noemt men het Leven , de
Levenskragt. Dit onderfcheidt ons van
eenig beeld , uit marmer gewerkt. Het
maekt die ryzigheid, dien zwier, door
welken een levend lichaem van een lyk
verfcheelt. Het is dat, wat de grootfte

kunftenaers in hunne Mechaniefche werk-
ftukken niet kunnen ftorten. Het is

door alle onze deelen in een' meerderen
of minderen graed gegoten, gelyk de
fraeie proeven van den Heer van h al-
ler toonen, die de uitwerkingen des

Levens in de onderfcheiden deelen heeft

onderzogt.

De Nature en het Leven worden in

L 4 de
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de fchriften der Geneesheeren als twee
byzondere kragten onderfcheiden. Ik

wil dit niet tegen fpreken, maar zal

tragtente toonen, dat alle de werkingen
der Nature zoo volmaekt overeenko-

men met de werkingen van het Leven ,

dat alles , wat men aan de Nature toe-

fchryft, niets anders is dan uitwerkin-

gen des Levens , en men door het waer-

nemen van dit laetfle alles kan verkla-

.ren, dat anders geheel duister en niets

meer dan bloote woorden is. Ik wil ech-

ter geenszins my verbeelden , dat ik kan
verklaren, wat het Leven is. Wy be-

fchouwen daeglyks met verwondering
deszelfs werkingen, doch durven niet

bepalen , wat het is. Dit oordeele ik

ook in deze verhandeling niet te moe-
ten onderzoeken, waar ik het woord
Leven alleen gebruike om eene kragt

aen te duiden, welker uitwerking ik al-

leen waerneme, even als de Natuerkun-
digen de zwaerte, aentrekking, traeg-

heid in de lichamen befchouwen.
Myn oogmerk alleen zynde de overeen-

komst, die 'er tusfen de werkingen der
Nature en van het Leven is , en dat de-

zelve niet meer dan èèn kragt maken,
te toonen , en een juister en bepaelder

denk-
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denkbeeld van die kragt, welke men
Nature noemt, te geven, kan ik het an-

der voorbygaen. Deze befchouwing
2al my ftoffe voor twee hoofdftukken
verfchaffen, In dit eerfle zal ik de wer-
kende Natuer in den gezonden, in het
andere de werkende Nature in den zie-

ken ftaet befchouwen , en aentoonen,
dat alle deze werkingen in het Leven ,

door de Godheid in de ftof gegoten,
berusten.

Geen der minfte vermogens, die ons
lichaem bezit is de voeding. Door
de gedurige beweging worden 'er telkens
deelen afgefchaefd van het vaste, ver-
kleind , door eenige wegen uitgewor^
pen, des wy gedurig iets van ons li-

chaem verliezen. Hier tegen bezit ons
lichaem het vermogen om zaken, die

wyals voedzels van buiten ontvangen,
te bewerken, zoo teveranderen, datzy
in ons lichaem overgaen, en het verlo-

ren herflellen. Hier door blyft een vol-

wasfen mensch lang in den zelfden flaet,

zonder dat men eenige merkelyke ver-

andering in hem kan befpeuren, fchoon
hy gedurig verandert. Van welk eene
verfcheidenheid de groote meenigte van
zaken, die wy als voedzels uit de drie

L 5 ry.
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ryken der Nature gebruiken , moge we-
zen , wy veranderen dezelve alle in on-

ze Natuer, Zy dienen alle tot het zelf-

de einde om het verloren te herflellen

,

en te voeden. Brood, vleesch, wa-
ter hebben niets, dat naer ons lichaem
gelykt. Wy worden echter door brood,
vleesch , water gevoed. Zy verkee-

ren door de kragt van ons lichaem in

gyl, bloed, fpieren, zenuwen, been.

Zonder deze voedzels kan 'er geen li-

chaem gezondblyven. Onze vogten be-

derven, ontaerden, worden fcherp zon-
der deze voedzels. Deze Voeding , dit

veranderen der voedzelen fchryven de
Geneeskundigen aen de Nature toe , en
tellen het onder hare behoudende, heil-

zame werkingen. Deze Voeding hangt
geheel af van het Leven, De Levens-
kragt moet behoorlyk in de eerfte we-
gen , die men de Koken des lichaems

mag noemen , aenwezend zyn , niet te

fterk nog te weinig geprikkeld worden.
Spyzen , die in de maeg , met te teer

eene Levenskragt voorzien, komen,
worden uitgebraekt. Als 'er geen ge-

noegzame Levenskragt in de mage is,

of zy door eenige oorzaek in hare wer-

king belet wordt, teeren de fpyzen niet,

maer
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maer verkeeren in flym. Zonder de
aenwezendheid dezer kragt in alle onze
deelen , worden de voedzels niet in ons
lichaem verkeerd. Wanneer het Leven
in eenig deel uitgedoofd is, wordt dit

deel niet langer gevoed; het kwynt,
vermagert, verdroogt, even als een tak,

die van het leven beroofd is, verdort.

Men ziet dit in lamme deelen, en fom-
tyds wel zonder dat mendeoorzaekbe-
hoorlyk weet. Zulke deelen verliezen

alle gevoel en beweging. Men ziet hen
verdorren. In dieren, die den geheelen
winter flapen, is het leven zeerftil. Het
blyft verborgen , duerzaem , gelyk eene
kole, onder de asfche gerekend. Zulke
dieren eeten niets. Zy fchynen echter

by het aennaderen der Lente uit hunnen
flaep gewekt, glad, vet, mollig. Doch
deze gladheid is bedrieglyk. Zy wordt
alleen veroorzaakt door eene flymige,

waterige , Leukophlegmatieke ftof , die

weinige kragten heeft, en door de be-

weging haest vervliegt, des zulke dieren
een' korten tyd na hunne ontwaking
vermageren. De Infekten, door de
warmte opgewekt , hebben een zeer
vlug leven , hierom moeten zy ook zich
gedurig voeden. Zy befteeden hunnen

ge-
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geheelen leeftyd fchier aen voeden en
paren. Als men de poppen der Infek-

ten 200 koel kan bewaren , dat het Le-
ven in ruste blyft, en geen eeten be-

hoeft, dan kan men den leeftyd dezer

dieren Jaren lang rekken. Naar het Le-
ven gefteld is

, gefchiedt de voeding,
en deze heilzame werking der Nature
berust geheel in het Leven,

Ons lichaem trekt veel nut van de
wegen en openingen, door welken het

zich van overtoUigheden ontlast, die,

ingehouden, fchadelyke gevolgen zou-

den voortbrengen. Daer zyn drie voor-

name uitgangen in het lichaem , door
welken zich de Nature ontlast. Alle de
deelen der voedzelen, die wy gebrui-

ken , zyn niet even bekwaem om ons te

voeden. Allen laten zy iets onnuttig

over, dat van de beste deelen wordt af-

gefcheiden. Indien dit onnut gedeelte

in het lichaem bleef, zoude het daer
haest tot een' last verftrekken , en ziek-

ten veroorzaken. Om dit te verhoeden.
Wordt de onnutte flof eerst door eenen
uitgang onder den naem van afgang

•uitgeworpen. De bereide gyl , uit de

beste fappen der voedzelen getrokken

in de eerlle wegen, l^oomt voorts 'm

het
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het bloed, wordt door de vaten be-

werkt, en tot de binnenfle deelen des

lichaems gevoerd. Maer hier heeft zy
nog vele onnutte deelen , zouten, die in

het lichaem niet kunnen veranderd wor-

den. Deze gaen naer de nieren, wor-

den daer afgefcheiden , en naer de blaes

gezonden , die hen onder den naem van

pis uitlaet. De aengebragte gyl wordt
verder in het lichaem bewerkt , fyner ge-

maekt , en als in een' geest der voedze-

jlen veranderd om het verloren te her-

flellen. Al het onnut , fcherp , dat 'er

overblyft, wordt naer de vaten der hiiid

gezonden , en vliegt door de poren onder

den naem van uitwaesfeming. Indien

'er een dezer wegen gefloten is , lydt de

geheele mensch wel haest. De Nature
houdt in de gezondheid deze wegen
open, zeggen de Geneesheeren. Doch
welke is de oorzaek van hunne goede ge-

fteldheid? wat maekt, datzy open blyven

en hun plicht betragten ? Het Leven
behoorlyk in deze deelen aanwezend.

De onnutte ftoffen in de eerfle wegen
prikkelen de Levenskragt der vliezige

deelen, die haer bevatten, gedurig. Hier
door ontfl:aet 'ereene golvende beweging
naer beneden, die deze ftoffen voort-

ftoot,
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ftoot , uitwerpt. Als de blaes eene ze-

kere veelheid vogts ontvangen heeft,

wordt hare Levenskragt door deze aen-

geprikkeld. De aenprikkeling groeit

met het toenemen van het vogt, en wordt
lastig. De mensch gehoorzaemt met
vermaek aen deze waerfchouwing en
ontlast zich. Indien men de blaes niet

ontlast, werdt het Leven fterkgeprikkeld
en valt eindelyk in krampen. In de va-

ten, voor de uitwaesfeming gefchikt,

wordt eene bepaelde Levenskragt ver-

eischt , door welke zy in ftaet bly-

ven om de prikkelende ftof uit te la-

ten. De Levenskragt is het alleen , die

door het 9nderhouden dezer ontlastin-

gen de gezondheid en during van ons
beftaen onderhoudt. Daer zyn nog
andere wegen , door welken zich
het lichaem ontlast , doch die zich tus-

fen het gezonde en zieke bevinden. In
de teere kunne wordt een' grooten over-

vloed van goede vogten bereid. Het
vrouwlyk lichaem , tot volwasfenheid
gekomen , zoude 'er hinder door lyden.

De Nature , zegt men, ontlast 'er zich

maendelyks van tot heil van het li-

chaem, Maer wat is hier de Nature'^. De
baermoeder ligt in zulk eene plaatzevan

het
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hetvrouwlyk lichaem, dat 'er het bloed,

volgens de Hydraulieke watten , naer
toe moet vloeien meer dan naer eene
andere plaets. DocK is 'er niets meer
nodig ? Men ziet by dezen tyd de be-
minnelyke Seks door eene huivering,

pyn in de lenden, zagte koortze ont-

rust. De Levenskragt prikkelt de vaten
van de baermoeder , en ontfluit dezelve.

Daar valt eene zekere kramp op deze
deelen , door welke de ontlasting ge-

fchiedt. Het overtollig bloed en de lig-

ging der lyfmoeder zyn de eenigfte oor-
zaek der ftonden niet. Die heilzame
kramp , door de Levenskragt verwekt

,

moet hier volftrekt bykomen. Aderla-
tingen alleen kunnen de kwalen der ver-

flopte ontlastingen der vrouwen niet

genezen. Daar moet eene behoorlyke
Levenskragt en prikkeling bykomen.
Als het Leven kwynt , ontfluit men de
lyfmoeder door prikkelende artzeny-

en. Dikwerven belet de overtolligheid

van het bloed , dat het Leven als over-

ftroomd, overflelpt is , en niet kan wer-
ken. Als men dan de Nature, dat is

het Leven ontlast, vloeien de ftonden,
doch niet aanftonds, maer gemeenlyk
op den gewonen tyd, wanneer het Le^

ven
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ven zyne kramp maekt. Als de Levens-
kragt te fterk is , te veel aengeprikkeld
fchadelyke krampen veroorzaekt, hel-

pen {lillende ;, krampbrekende middelen,
die de lyfmoeder ontfluiten. Dikwerf
wordt het manlyk lichaem door veel en
dik bloed overladen, dat een' tragen
omloop heeft in de takken der poorta-
der, en in de vaten van den onderbuik
blyft flil ftaan. De Nature ontfluit de
vaten van den endeldarm, en ontlast

zich door de aembeien. Het Leven ,

hier even als in de teere kunne aenge-

prikkeld, maekt deze ontlasting. In
jeugdige lichamen wordt het bloed
meer naer het hoofd gevoerd; daer ge-

fchiedt eene aenprikkeling der vaten in

de neuze. Deze ontfluiten zich en be-
vryden het lichaem van het overtollig

bloed, dat anders hootclpyn, duizelig-

heid en andere ongemakken verwekt.
Ik neme in de Praktyk ook andere ont-

lastingen waer, die hier toe behooren.
Ieder ondervindt in zich zelven , dat hy
om de drie of vier weken bezwaerd , dof
en eenigszins koortzig is , met verloren
eetlust , en ongeruster flaep. Men voelt
eene vadzigheid en loomheid in de leden.

Dit duert twee ofdrie dagen, en dan wa-
tert
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tertmen eenwitachtig, dik, troebelm-
ter, krygt een meerderen afgang,-. of
zweet. Dit verligt het lichaem en maekt
het vlugger, gezonder. De ongefteld-

heid ontflaet uit eene overtolligheid van
fappen , die de Levenskragt verveelen

,

en prikkelen. Zy veroorzaekt heilzame
krampen even als in de teere fekfe by het
aennaderen der maendelykfchê zuiverin-

gen. Deze krampen bepalen de overtol-

lige vogtennaer de darmen, blaes ofhuid,
waer zy zich ontlasten. AUe de affchei-

dingen, die in ons lichaem gefchieden,
hangen af van het Leven. De verfchei-
den aenprikkeling dezer kragt maekt
verfcheiden fchommelingen in de teere
vaten der werktuigen, die dus, naerhun
byzonderen aerd, een byzonder vogt
fchynen af te fcheiden.

De menfchen verfchelen in het alge-

meen veel van eikanderen zelfs op het
uiterlyk aanzien. De een toont een blo-
zend, vrolykgelaet, de ander een bleek,
fomber wezen. Deze hebben eene blan-
ke , die eene blonde , bruine kleur. De
een vliegt by de minfte belediging, die
hy zich waent aengedaen, op, terwyl
een ander niets dan eene loome onver-
fchilligheid toont. Zoo veel verfchelen
II. Deel. M de
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óebyzondereNaturelkn^die menook2>;72-

perm72enten noemt. Men verdeelt dezelve

in vier Hoofd-Temperamenten ; het Phleg-

matiek ofwaterig ; Koleriek of gallig ; Me-
ïankoUek , en Bloedryk Temperament, Wy
beftaen uit vier Elementen ,gQ\y\ alle de
andere dieren en planten. Het Water
maekt een groot deel van ons lichaem

,

en is de oorzaek in het zelve van alle

vloeiendheid. Het Zout is in geene groo-

te veelheid aanwezend, en gemeenlykin
het water ontbonden. Het is de midde-
laer tusfchen water en olie. Het Phh-
^tfton of het Brandbaer is in eene tame-
lyke veelheid aenwezend , weiniger ech-

ter dan de Aerde , die de grond van alle

onze vaste deelen , de oorzaek der ge-

bondenheid onzer vogten is, en den fa-

menhang en de fterkte van ons lichaem
maekt. De byzondere menging dezer

Hoofdftoffen doet zeer veel tot de by-
zondere Temperamenten oi Naturellen,

doch de Levenskragt brengt hier toe ook
veel te weeg , en naer dat deze verfcheelt

of verandert, verfchelen en veranderen
de Temperamenten. Wanneerhet Wa-
ter de overmagt in het lichaem heeft,

dan is het bloed dun , weiig , minder geest-

ryk ; de vaste deelen zyn flap ; de om-
loop
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loop kwynt. Men vindt in zulke licha-

men het Leven naeuwlyks werk^aem.
De deelen bezitten weinig Levenskragt

,

en dit is waerfchynlyk de oorzaek van
die waterigheid, van deze lome, trage
Nature, Zoo dra men deLevenskragt
in Phlegmatieken kan aenwakkeren , ver-

meerderen , krygenzyeene grooter vlug-
heid, levendigheid. Zoo langde dieren,
die des winters flapen, hunne winter-
kwartieren houden , zyn zy alle van een
waterig Temperament , om dat het Leven
in hun kwynt. Als deze dieren , door de
koefterende zonneftralen in de Lente
ontwaken, wordt het kwynend Leven
opgewekt, door de warmte vermeerderd.
Haest veranderen zy van gelleldheid,
en krygen, vooreen Phlegmatiek, een
bloedryk oiKoleriek, levendig Tempera-
mm. Het zelve ziet men in Meiskens,
die door het vertragen der naturelyke
ontlastingen ongedaen, bleek kwynen,
vol waterig flym. Zoo dra men de Le-
venskragt in de verflapte vaste deelen
door verfterkende artzenyen kan aan-
wakkeren, en de gefloten vaten door
deze hulp openen, verandert heel hare
gefteldheid. Zy krygen eene levendige
.vlugheid; Qp de kaken,, njet ryp be-

v>ü M 2 ftrooid,
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flrooid, gloeiende rozen. De verander-
de, vermeerderde Levenskragt is hier

het zelfde met de veranderde Nature,
In lichamen, waer het Brandbaer de

overmagt heeft , krygt men een Koleriek

Temperament, De vaste deelen zyn ge-

fpannen , droog; de hette is groot; de vog-

ten bewegen zich fnel. De huid is bruin,

het haer zwart. Zulken bezitten eene
groote Levenskragt. De minfte prik-

kel veroorzaekt inhun fterke bewegingen.
Zy zyn levendig, en vatbaer voor al-

les. De minfte veranderingen , de flap-

fte Geneesmiddelen werken fomtyds ge-

weldig op dezen. Zy zyn zeer geneigd
tot alle heete koortzen, ontftekingen,

^enuwziekten. Menfchen , die uit hee-

ter landen in onze koeler , vogtiger ftre-

ken komen , en doorgaens van een Kole-

riek Temperament zyn , lyden in het be-

gin zeer veel, en ondergaen gemeenlyk
eene zware ziekte. Deze vermindert

die groote , gevoelige , aendoenlyke Le-

venskragt. Onze vogtiger lucht verkoelt

dien gloed eenigszins. Zy krygen allengs

een wateriger Temperament , gefchikter

naer onze lucht. Die grooter, gevoeli-

ger Levenskragt is de oorzaek, dat men-
fchen uit warmer landen minder tegen

de
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de veranderingen kunnen dan 2y, die in

kouder ftreken geboren zyn. De Le-
venskragt van deze laetften is minder,
of ten minflen zoo aendoenlyk en vat-

baer niet voor eenen prikkel. Hunne
gefteldheid , helt ook doorgaens meer
naer het MelankoUeke»

Dit Temperamem heek men y wanneer
de ^erde in grooter veelheid aenwezen-
de is. Dan zyn de vaste deelen ftram

,

fterk; de vogten gebonden, dik, de om-
loop traeg. Deze menfchen hebben wel
vuer en Levenskragt genoeg; maer het
Leven is niet teer , niet ligt aendoenlyk
engevoelig. Het ligt eenigszins onder de
aerde , als eene gloeiende kole onder de
asfche gerekend. De prikkels werken
'er bezwaerlyk op. MelankoUeke men-
fchen zyn ongemeen taei, geduldig. Zy
ftaen de koude en alle pynen gemakly-
ker door. De oude lieden zyn doorgaens
van dit Temperament y dat hen ongena-
dig, onmedogend en gehard maekt. Zy
verdragen ongemakken , diejonger men-
fchen moeilyk doorilaen. De Noordfche
volkeren zyn veel al van dit Tempera-
ment , dat men ook veel vindt onder ons
gemeen.

De HoofditofFen , in eene byna even-

M 3 re-

I
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redige veelheid en behoorlyk gemengd

,

maken het Bloedryk Temperamenu De
vaste deelen ^yn matig fterk, devogten
2agt, de omloop gematigd. Dit is alles

een gevolg van de gematigde Levens-
kragt. Zulke menfchenzyn hierom blo-

2;end, ^agt van vel, vrolyk, luchthar-

tig, woelig, openhartig. De Kinders
hebben veelal dit Temperament,Qn daer-

om van eene levendige Natuer. Uit dit

alles blykt , dat eene verfcheiden Levens-
kragt het welfde is als een verfcheiden

Temperament of Naturel, Zy maekt
dat algemeen onderfcheiden karakter

tusfen menfchen en menfchen, en on-
derfcheidt geheele volkeren van eikan-

deren. Men kan 'er een Fransman van
een Brit of Nederlander , een Duitjcher

van een Italiaen oï Spanjaerd door ken-

nen.

Doch daer is noch iets fyner in lede-

ren mensch; iets, waer door een wate-
rig van een waterig, een Koleriek van
een Koleriek Temperament verfcheelt.

Het veroorzaekt , dat ieder mensch iets

byzonder heeft; een mensch op zich

zelven is; iets lydt , dat een ander niet

lydte Dit kost de Geneesheeren fom-

tyds ^00 vele moeite, en vereischt zoo
'

ve-
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vele omzigtigheid. Dit is het, dat een

bekenden Geneesheer , die de Natuer
van den zieken gewoon is, voor een'

onbekenden aenpryst, indien de andere

kundigheden gelyk zyn. Wy fpreken

hier van de byzondere Nature , die de
Geneesheeren Ideofyncrafia , de Latynen
indoles , en de Nederlanders Aerd noe-

men. Deze aerd is ons ingefchapen.

Wy erven hem dikwerf over van onze
ouderen. Veele menfchen aerden daer-

om in zeden, driften, levenswys, ver-

kiezingen, fmaek naer hunne ouderen.
Gelyk elk mensch iets byzonders in de
trekken van het wezen heeft , het geen
de fchilders waernemen en gelukkig

uitdrukken, als zy iemant wel treffen,

200 heeft ook ieder mensch een' byzon-
deren aerd, door welken hy voor vele

dingen aendoenlyk is, van welken een
ander niet wordt aengedaen. Dezen
aerd fchynt men ni$t te moeten zoeken
in de vogten : fchoon zy veranderen in

meerdere of mindere veelheid, fcherp-

te , de aerd verandert niet. De vaste

deelen kunnen in hun famenhang, vor-
ming, gedaente vele wisfelingen onder-
gaen, fchoon de menfchen in hun aerd
niet veranderen. Heel de verfcheiden-

M 4 heid
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heid der byzondere aerden fchynt van
de byzondere Levenskragt af te hangen,
en van Nature te veranderen het zelfde

te wezen als eenige wisfeling in de Le-
venskragt te ondergaen. Dit Leven

,

door fomipige zaken te fterk geprikkeld,

flaet aen het woeden , en maekt ongere-

gelde bewegingen. Het kwalykbekomen
van fommige fpyzen en dranken, dat

fomtyds aengeboren , fomtyds met de
jaren aengebragt is, fchynt alleen van
deze teerheid en aendoenlykheid der Le-
venskragt af te hangen. Het is bekend

,

dat men fomtyds door het eeten van
mosfelen zwelt, walgt;, benaeuwd wordt,
uitflag fomtyds met groote bobbels, fom-
tyds als roodvonk over het geheel li-

chaem krygt met eene geweldige prik^

keling en jeukte. Het gemeen fchryft

dit toe aen venynige krabben of fpin-

nen, die men met zulke mosfelen in-

zwelgt. Dit Zoude mooglyk meer waer-
fchynlykheid hebben, indien men alleen

van levende mosfelen deze toevallen
kreeg. Doch zy gebeuren ook na het
eeten van gekookte mosfelen. Het koomt
my voor, dat 'er, wanneer dit toeval

voorvalt, eene zekere gei'eldheid inde
3Levenskragt der mage is ^ die geen

mos-
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mosfels kan verdragen. De maeg is dan
al te kiesch, te teer voor dien fchelp-

visch. Indien 'er in de mosfels zelve

eenig venyn hing , zouden die toevallen

gemeenzamer moeten wezen , en vooral

door het eeten van raeuwe mosfelen, dat

veel gefchiedt door het gemeene volk,

het geen echter zeldzaem iets lydt. Als
men by de mosfelen uien kookt, of
in de faus uien doet , zal men minder ge-

vaer lopen. Een lepel azyn bedaert
fchielyk alle de toevallen na het eeten

van mosfelen, omdat deze bygevoegde
zaken eenige verandering in de Levens-
kragt der maeg aenbrengen, en den
prikkel verftompen. Vele menfchen kry-
gen diergelyke toevallen op fommige ty-

den door het eeten van dingen , die geen
het minfte vermoeden van venyn heb-
ben , en op alle andere tyden door dien
zelfden mensch zonder hinder gegeten
worden. Na het eeten van oesters heb-
beik meermalen walging, braking , Her-

ken afgang met krimpingen zien gebeu-
ren. Dit is niet zeldzaem in het najaer

,

als men by heete dagen , die wy fom-
tyds in Oktober hebben, oesters eet.

Zy prikkelen dan de maeg te fterk. Ik

feen een' Heer; die verfchriklyk bang
M 5 is,
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is , braekt, bleek wordt, een flerke koort-
ze krygt, wanneerhy baers eet. Deze
lekkere gezonde visch kan men niet be-
fchuldigen van venyn. Alle anderen
eeten hem met fmaek ongehinderd De
byzondere Natuer van dien Heer kan
niet tegen baers, Zyne maeg heeft eene
te aendoenlyke, te teere Levenskragt,
die te flerk door de baers geprikkeld
wordt. Deze byzondere Naturen vindt
men niet flegts in het niet verdragen van
fommige voedzelen , maar ook der uit-

waesfemingen en reuken. Vele men-
fchen kunnen geen kaes ruiken, of zy
worden bleek, kwalyk. Hoe vele vrou-
wen vallen in fiaeuwte door den aenge-
namen reuk van rozen, muskus en an-

dere riekende uitwaesfemingen , die an-
dere menfchen verkwikken. Ik kenne
een' Heer, van geheel geen bygeloof of
verkeerde inbeelding , die het benaeuwd
krygt, verbleekt, walgt, van zich zel-

ven gaet, als 'er in eenbefloten kamer,
daer hy zit , een kat is : fchoon hy 'er

niets van weet, het dier niet ziet, krygt
hy deze toevallen zeker. Hoe vele on-
verwagte uitwerkingen zien de Genees-
heeren door hunne artzenyen fomtyds.

ïk kenne menfchen , die door den Opi-
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UïTiy in eene behoorlyke dojis gegeven,

braken , anderen , die 'er uitilag als rood-

vonk van krygen , en niet ilapen. Het
fchynt my, dat alle deze zaken op de

Levenskragt werken , die in groote veel-

heid in het zenuwmerg aenwezende is.

Zy wordt fchielyk aengedaen , en deelt

hare aendoening opeen ogenblik het ge-

heel lichaem mede , even als de Elektri-

citeit zich gezwind ongelooflyk ver, en

als met een fchok , verfpreidt. De by-

zondere Levenskragt van zulke menfchen

is te teer voor die prikkelingen , welken

haer beroeren , des 'er krampen , ftui-

pen door ontftaen, die het geheel U-

chaem ontrusten.

Daer is een oud en algemeen gevoe-

len , dat de mensch om de zeven jaren

verandert. Ik wil dit niet gelooven, als

men den tyd wiskunftig neemt , en ze-

keren tyd van jaren ftelt. Dit is waer-

fchynlyk een overblyfzel uit de fchool

vanPYTHAGORAS, die het reeds bydje

Egiptenaren vondt. Doch als men uit

een opgevat vooroordeel zich niet ver-

gaept aen het zevental , maer alleen ftelt,

aat de mensch op zekere tyden, zon-

der de juiftc jaren te bepalen, verandert,

zal ik dit gevoelen onderfchryv^n. Dat
fteunt
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fteunt geheel op de ondervinding. De
mensch en deszelfs ingefchapen aerd bly-

ven niet altyd de zelfde. De Tempera-
menten en Hartstogten leeren het. De
kinders zyn doorgaens alle van een bloed-

ryk Temperament , hierom levendig ,

luchtig , vrolyk. Met de jaren veran-

dert dit Temperament in een Kolerieker

gefteldheid. Als de ouderdom genaekt,

Begint het lichaem geheel naer het Me-
lankolieky in fommigen naer het Phleg-
matiek Temperament te hellen. Bejaer-

den zyn hierom driftiger, vlugger, moe-
diger , oorlogszuchtiger dan kinders. Zy
worden allengs bedaerder , fomberer,
trager , gierig , peinzend , ongevoelig

,

onmedogend, en veranderen geheel van
aerd. Deze veranderingen hangen alle

af van de veranderende Levenskragt,
gelyk men vry uit het vorige mag beflui-

ten. Ik wil nu niet fpreken van de groo-
te veranderingen, die de huwbaerheid in

beide de kunnen veroorzaken. De men-
fchen veranderen zelfs van aerd. Ik ken-
ne 'er verfcheiden , die met zeer veel

fmaek vis aten zonder hinder. Tot ze-

kere jaren gekomen krygen zy telkens de
koortze na het eeten van visch, en al-

lengs een' afkeer van deze fpyze. Ik

heb-
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hebbe van myne eerfte jeugd af nimmer
aèrdakers kunnen verdragen. Zy ver-

wekten walging , braking , koortze. Sints

eenigen tyd eet ik deze vruchten zonder

hinder. Hippokrates heeft reeds

waergenomen , dat menfchen , die in

hunne jeugd hardlyvig zyn, zagtlyvig

worden in hunnen ouderdom, en zulken,

die veel en gemaklyk afgaen in hunne
jeugd, hardlyvig worden in hun ouder-

dom. Dit hebbe ik onder het oefenen

der Praktyk by velen waer bevonden, als

ik 'er naer onderzogt. Ik merke ook, dat

'er na zware ziekten doorgaens eenige

verandering in den aerd voorvalt, die ee-

nigen tyd duert, en dan weder verdwynt

;

fomtyds ook wel geheel het leven lang

duert. Deze verandering van Nature en
aerd berust geheel in de verandering der

Levenskragt, die nu meer dan min vat-

baar is voor een' zekeren prikkel.

Tot geluk voor het menschlyk geflacht

heeft de goedgunftige Schepper ons li-

chaem een vermogen gefchonken om er-

gens aen te GEWENNEN Dit heeft het

gemeen opgemerkt , en zegt hierom , dat

de gewoonte een tweede Natuer is. De-
ze gunst koomt ons zoo dikwerf te fta-

de, dat wy waerlyk ongelukkig zouden
we-
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wezen, indien wy haer niet verkregen

Jhadden. Een mensch zoude gedurig

kwynen , zoo hy zich aen vele zaken
tiiet konde gewennen. De Lucht is ver-

fcheiden in verfcheiden gewesten. Wan-
neer een mensch het land zyner geboor-

te moet verlaten , bevindt hy zich daer

door aengedaen, en is zoo gezond niet,

als hy te voren plagt Allengs gewent
hy aen deze vreemde lucht. Uitlanders

,

die zich in ^^^/^wj nederzetten, worden
gemeenlyk in het afgaen van den zomer
door eene galziekte aengetast, die hen
zwarer drukt dan een' der ingezetenen.Zy
kwynen doorgaens den geheelen winter

aen de koortze. De Kina doet in hun
die gewenschte uitwerking niet , als in

zulken, die aen de lucht gewoon zyn.
Men neemt 'er de koortze wel mede weg,
doch zy keert weder by het minfte ver-

zuim. Met het voorjaar bekomen zy
weer, en raken allengs aen de lucht ge-

woon. Zy moeten eene zeer groote ge-

neigdheid hebben tot de galziekte, of

ze blyven 'er zoo wel vry van als de ge-

boren Zeeuwen , indien 'er geen flerie

Epidemie na een heeten , drogen zomer
regeert. En zoo deze vreemdelingen in

het vervolg weder eene galziekte jkrygen

met
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met daer uitvolgende verpoo5:ende koort-^

zen , zyn de^ gemeenlyk noch zoo flerk
,

':

noch 200 hardnekkig. Ik kenne ver-

fcheiden Zeeuwen , die als zy in Holland

of Brabant zyn, in eenige dagen niet af-

gaen, fchoon zy in hun vaderland altyd

behoorlyken afgang hebben. Na een

dag of vier vermindert deze afwykingen
houdt allengs op. Menfchen, die naer

Oost-Indie of Amerika gaen, lyden ge-

meenlyk veel, eer zy aen de Klimaten

gewoon zyn. Dit is onlangs klaer ge-

bleken aen de troepen van den Staet,

die ter beteugeling der flaven naer de
Berbices gezonden zyn. Van de 700.

gemeenen zyn 'er 300. en van de '^o,

OfBcieren 20. geftorven. Als men ech-

ter eene keer aen de Landziekten gele-

gen heeft , bJyft men in 't vervolg vry of
lydt zoo veel niet. Menfchen, die uit

de Indien komen , worden geweldig aen-

gedaen , en kunnen moeilyk aen onze
lucht gewennen. Als zulken het onge-

luk hebben , dat de eerfte winter flreng

is , ontworftelen zy bezwaerlyk den dood.
De Levenskragt moet zich allengs aen
die ongewone prikkels gewennen. Hoe
teerer, aendoenlyker zy is, hoe trager

zy aen iets gewent. Hierom ondergaen
de
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de Europeanen de veranderingen def
lucht gemaklyker dan de Indianen , om
dat de eerften min aendoenlyker 2yn en
een vaster Levenskragt hebben, die in

on2:e fterker deelen zoo ligt niet geprik-

keld wordt , als in de teerer deelen der

Oojlerfche volkeren. Hierom zyn de
Noordfche volkeren attyd bekwamer ge-

weest om overwinningen voort te zet-

ten , en nieuwe landen te ontdekken.
Even eens is het met fpys en drank. Een

,

die , gewoon aen dunne , waterige fpy-

zen in zyn vaderland , zich neerzet in

een gewest, daer men vaster, kragtiger

Ipyzen eet, lydt ongemak en wordt haest

door de fcheurbuik aengetast , naerdien
de maeg , aen ligter voedzelen gewoon ,

die zwarer fpyzen niet kan verduwen

,

en eene raeuwe gyl maekt. Doch hier

aen raekt men ook gewoon , vooral zoo
men zich allengs aen dien vaster kost ge-

went. De gewoonte maekt fpyzen , die

zoo heel heilzaem niet zyn ,
gezond.

Laplanders en Hottentotten eeten met zoo
veel fmaek en voordeel gedroogden visch

met traen en darmen van beesten, als

wy de beste baers of uitgezogtfle kalfs-

ribben. Wy menfchen zyn veranderly-

ke dieren en kunnen ons naer alles fchik-

ken.
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ken. Alle de beesten bepalen zich fchier

tot één voedsel, en kunnen nimmei* of

zeer moeilyk zich aen alles gewennen.

Wy in tegendeel. Kinders zien hunne
ouders iets, dat wel gezouten en gepe-

perd is, eeten. Zy watertanden 'er na, en
fchoon het op de tonge byt , en hen niet

fmaekt, eeten zy het echter en gewen-
nen 'er aen. Men leert de fterkfte ver-

giften allengs verdragen. Welke zware
toevallen brengt het tabakrooken in on-

gewonen aen ! Walging , braking , hoofd-

pyn , ongefleldheid van geheel het li-

chaem, flaeuwte. Deze toevallen ver-

minderen allengs , en houden eindelyk

op. Anderen kunnen nooit aen den ta-

bak gewennen. Hunne Nature kan 'er

niet tegen. Ik kenne menfchen , die eene
verbazende veelheid Opium kunnen ne-

men zonder eenigen hinder , om dat zy
'er van hunne jeugd af aen gewend zyn ,

daer zy reeds in hunne wiegen fyroop
van doppen of andere flaepmiddelen kre-

genvan hunne gemakkelyke ouders , wien
zy door hunne lastigheid verveelden.

Ziekten zelve worden door den tyd draeg-
lyker. Menfchen, die gedurig krukken,
lyden op verre na zoo veel niet , als zul-

ken, die na eene lange gezondheid ziek

IL Deel. N wor-
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worden. Podagriflen leeren allengs hun-
ne pynen geduldig verdragen , en die
fmartelyke kwael wekt hun zoo veel leets

niet, als zy doet, fchoon minder zwaer

,

in een , die voor het eerst aen het voet-

euvel ligt. Alles wordt draeglyk door
gewoonte en tyd , hierom zong o V i-

Dius:

De Stier wordt met den tyd gewoon aen trage ploegen.

En bukt en kromt voor 't hard en lastig juk den nek.

Het Paerd leert met dentyd zich naer de lynen voegen,

En draegt den ruwen toom inzynen harden bek.

De tyd betemt den Leeuw, in Afrika geboren^

En lenigt zynen aerd en oude grimmigheid.

Een Indifche Oliüint leert naer een' meefter hooren

,

En oefent met den tyd een' flaeffchen arrebeid.

De tyd eet ploeg en fteen en harde diamanten.

De tyd verzagt den haet,en mindert zwaer verdriet.

De tyd vertroost een hart , benard aen alle kanten.

De tyd verzagt het al , maer myne rampen niet(a}.

De tyd echter zal Nazo*s rampen ver-

zagt hebben , en hem aen Gefië doen
gewennen. Zyne Treurzangen zyn te

geeftig en kunftig voor een harte, door
onvertroostbare droefenisfe getroffen, en
toonenmeenig keer een' gemaekten, ge-

dwon-
(a) Trift. Lib. IV. Eleg. 17.
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dwongen rouw. De klagten, die ovi-

DiUs in den mond zyner Heldinnen in

hare brieven legt , zyn veel naturelyker

dan zyne eigen in de Treurzangen,

't Valt niet moeilyk te toonen, dat de

Levenskragt de Nature is , die aen alles

gewent. In het begin wordt zy door

ongewone dingen geprikkeld met eene

fterke aendoening. Allengs gewent zy
aen dezen prikkel. Dat in het begin he-

vige kramptrekkingen maekte, veroor-

zaekt nu maer ligte aendoeningen. Alle

de vergiften fchynen op de Levenskragt
te werken , en aaerom zulke fchielyke

en geweldige verwoeftingen te veroorza-

ken , die men uit geene Mecbaniefche wet-
ten kan verklaren. Zy gewent daer ech-

ter zoo aen^ dat de fterkfte vergiftenon-

gedeerd kunnen genomen worden. Ik
meene dus getoond te hebben dat de
uitwerkingen, die men aen de Nature
in de gezondheid toefchryft , van het
Leven afhangen, en in deze kragt be-

rusten.

N 2 TWEE^
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TWEEDE HOOFDSTUK.

_Lk hebbe getoond, dat de kragten der
Nature

^ in den gezonden ftaet geheel be-
rusten in het Leven, Deze kragten ziet

men nog duidelyker in de ziekten , wan-
neer de Nature haer aenvoert om dezel-
ve te bevegten. Als zy tegen ziekte en
dood kampt, bemerkt men verfchynfe-
len en uitwerkingen, die de grootfle Fi-
lozoof uit het befchouwen der gezonde
vermogens niet zoude hebben durven ver-

wagten. Men ziet verfchynfelen , die de
menschlyke kragten fchynen te overtref-
fen, 't Is dan met de Nature , als met
het heir van alexander gelegen.
Elk merkte in dit een vermogen om te

oorlogen ; maer men kende eerst de deugd
der Macedoonfche benden , toen zy de
talryker legers der Perzïanen\y^wogX.^x\,

DARius vondt toen waer, het geen hem
de Athenienzer Charidemus gezegd hadt,
dat hun Phalanx eene bende maekte, die

ftand hieldt; daer man met man, wa-
pens met wapenen beladen waren, zwen-
kende op den wenk des bevelhebbers (b).

Zoo ziet men ook de kragten der Natu-
re

(b) Q. cüRTius Lib. III, Cap. 2.
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re in de ziekten. De bewegingen des Le-

vens toonen dan hare groote vermogens
tegen de vyandige ftof en kragt. Dit zal

ik verder tragten op te helderen uit de

waememingen, die de Prakiyk opgeeft.

De Nature heefteen herstellend
VERMOGEN. Wy verkeereii onder dui-

zend zaken , die ons befchadigen. Men
kan door alle menschlyke voorzienigheid

niet beletten, dat men breuken, won-
den ontvangt, door welken de famen-
hang der deelen gebroken wordt, en iets

van de zelfllandheid onzes lichaems ver-

loren gaet. Dit verloren herftelt de Na-
ture. Vele dieren echter zyn hier ge-

lukkiger dan wy, en bezitten deze kragt

in een' hogen graed. De afgebroken
fcharen der kreeften groeien weder aen.

Als men in Zeeland een poos blyft flaen

by menfchen, die krabben vangen, zal

men 'er velen van deze dieren zien, die

kleine fcharen hebben -, fomtyds eene
groote en eene kleine ; fomtyds twee
nieuwe , die wel eens haren wasdom kry-
gen, doch meeflen tyd kleiner blyven
dan de verloren. In de Polypusfen ver-

keert ieder ftuk, waerin men net dier ver-

deelt, in een volmaekten Polypus. De
Heer spaïuANZani nam dit herftel-

N ^ lend



ipS J. MACQ.UET OVEB DE

lend vermogen ook waer in zeer vele ande-
re dieren , wormen , flakken , falamanders,

kikvorfchen. Men vefwagt van dien Heer
een werk, van het welk hy eene voor-
proeve heeft uitgegeven in het Itaïi-

aensch , die onder het opzicht van den
fchranderen Heer c. bonnet in het
Fransch is vertaeld (c). Ons Uchaem be-
zit zulk een vermogen niet , maer echter
iets, dat 'er naer gelykt, en onslichaem
voor deszelfs vernieling bewaert. Als
het lichaem gewond is, en men alleen

zorgt , dat de uiterlle einden der gefchei-

den deelen eikanderen behoorlyk raken

,

wordt 'er derwaert eene floffe gebragt,
die met dat deel overeenkoomt. Deze
zweet uit de monden der gefcheiden va-

ten hecht de deelen te famen , en her-

ftelt het verloren. In eene beenbreuk
moet de Heelmeefler alleen zorgen, dat
de gebroken einden zoo net als moog-
lyk, en zonder dat 'er iets tusfchen bei-

den blyft, elkander raken. De Nature
voert derwaert eene beenige ftof , die de

breuk

^c) VrogYamm? ou précis iPun Ouvrage Jur les Re^roduc-

iions animales. De Nederlander kan van deze proe-
ven een berigt vinden in de Genees- en Natuer-
kundige Bibliotheek van den Heer sandifort,
die ons Vaderland door dit werk zeer yQvgliohZy

jde Deels 3de ftuk.
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breuk herllelt. Alle de Geneeskundigen
bekennen, dat de Nature alleen hier het

werk verrigt. De Heelmeefter heeft daer

aen geen ander deel;, dan dat hy de
beletzels wegneemt , en de gefcheiden

deelen eikanderen doet raken. Alle

plaefters, hoe geroemd; alle balfems,

hoe geprezen, vermogen niets meer dan
de lucht af te weeren , en de deelen ver-

eenigd te houden. De onwetendfte boer
wordt zoo wel genezen, als de kundig-

fte Geneesheer, zoo het deel wel gezet

is. Indien ons lichaem ditvermogen miste,

zoude het haest door wonden , breuken

,

zweren verminkt wezen, mismaekt en
vernietigd worden. Deze kragt hangt
geheel van het Leven af. Zoo dra men
dit mist, is dit herftellend vermogen ver-

loren. In waterige, Phlegmatieke , fly-

mige , Kakochymieke lichamen genezen
de breuken, wonden, zweren veel moei-
lyker en trager , om dat het Leven kwynt.
Als men in deze lichamen door prikke-

lende, verfterkende artzenyen deze kragt

aenwakkert, genezen deze ongemakken.
Wanneer het Leven te ilerk is, moet
men het bepalen , of daer vloeit een over-

vloed van floffen naer de gefcheiden dee-

len, die in weeldrig vleesch verkeert,

N 4 en
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en die goede famenvoeging verhindert.

Een ander vermogen is de koking
ofbereiding eener raeuwe Jlqffe, De ou-

de Grieken hebben dit reeds waergeno-
men en in hunne tale Pepasmos gtnotmd^
In het lichaem verzamelt zich meenig-
mael eene fcherpe , befchadigende ftof

,

die door hare prikkeling veel nadeel ver-
wekt. De Nature verandert deze in

eene zagter
, gladder ftof , omwindende

haer met goede vogten , des zy gemak-
lyker naer buiten gedreven wordt. De-
ze verandering van raeuwe llofFen noemt
men in de Geneeskunde eene koking of
bereiding. Men ziet haer in ons land
zeer gemeen in de zoogenoemde ver-

koudheden , die door de gedurige ver-

anderingen der lucht , en nog meer door
de onvoorzigtigheid van fchielyk uit war-
me vertrekken , in dewelke onze lieden

zich koesteren , indevrye lucht, vooral

wanneer het weer koud is , te komen

,

ontflaen. Men voelt eene zwaerte, prik-

keling in het hoofd, de kele , op de borst.

Daer vloeit een fcherp , dun vogt uit de
oogen en de neus; men fpoegt een dun,
waterig , fcherp fpeekzel. Daer koomt
hoest, zwaerheidjbenaeuwdheid, fpan-

jiing op de borst by. Deze ongemak-
ken
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ken ontflaen door de belette uitwaesfe-

ming der vaten van het fnotvlies , dat de
neus , keel , longen bekleedt. Die belet-

te uitwaesfeming werdt fcherp, prikke-

lend. Na een dag drie of vier beginnen

deze ongemakken te verminderen ; men
raekt uit de neuze en keel in plaetze van
een dun, waterig, fcherp vogt, eene

dikker, geelachtige , gebonden ftofkwyt,
die de ziekte geneest. Deze flof heeft de

Nature gekookt. Somtyds maekt zy,
als deze Hof op de borst valt, een gebon-
den, overvloedigen afgang, die insge-

lyks de ziekte ontbindt, dat ook veel

door de nieren met een dik , troebel wa-
ter gefchiedt. Deze koking is het werk
der Levenskragt. De fcherpe ftof prik-

kelt haer , des zy flerker , koortzige be-

wegingen maekt, die deze ilofverande-

ren en bereiden, door derwaert meerder
en zagter vogten henen te voeren. Zy
ontlast het lichaem vervolgens gemaklyk
van deze gekookte flof. Hierom is de
verkoudheid altyd met eenige koortze

verzeld , eer zy eindigt door de ontlas-

ting der gekookte ftof. Deze Pepasmos
wordt niet anders gemaekt dan door ee-

ne koortze van hare foorte , even als het

gefchiedt in de ettermaking; hierom zeg-

N 5 ge
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ge ik 'er hier niets meer over , om dat
ik dit ftuk nog eens moet aenraken, als

ik het vermogen der Nature befchouwe
om eene koortze te maken.
Eene der heilzaemfle pogingen der

Nature in de ziekten is gelegen in het
maken van krampen. Door deze ver-

lost zy meenigwerf het Hchaem. Als
men deze krampen oppervlakkig be-
fchouwt, zoude men niets anders beflui-

ten, dan dat zy alleen dienden om het
lichaem te verwoesten , en niet het min-
fte konden toebrengen tot de genezing;
doch als men haer nader befchouwt, zal

men anders denken. Wy zullen hier de
zenuwziekten in aenmerking nemen , en
van deze de allerzwaerfte , die men de
vallende ziekte noemt, uitkiezen. Deze
vertoont zich zelve met zulke verfchrik-

lyke ftuipen en trekkingen , dat men
haer van ouds voor de werking van boo-
ze Geesten gehouden heeft. Zoude men
echter wel geloven, dat deze ftuipen, die
trekkingen pogingen der Nature zyn om
het lichaem te helpen? in de vallende
ziekte hangt 'er in eenige deelen een prik-

kel , die verfcheidenlyk aendoet. Som-
tyds voelen de lyders eerst iets in de rug-
ge. Daer zyn 'er, die uit de voeten of

tee-
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teenen, of uit de zyde een zeker luchtje
voelen ryzen. Als dit aen het harte
koomt, vallen zy neder, en dan begin-
nen de kramptrekkingen. Meestentyd
hangt de oorzaek in de eerfte wegen uit
een bedorven ftof of uit wormen. De
verteering der fpyzen gaet zeer onregel-
matig in de meeste zenuwziekten, en
deze is in vele lyderen de bron der kwa-
len, terwyl de wormen in anderen eene
voorname rol fpelen, Als de oorzack
in het brein hangt, 't geen mooglyk
zeldzamer is , dan men meent , voelen
zulke lyders niets, en vallen onverwagt
neder, 't Zy deze vallende ziekte eene
Ideopathieke of Symphatieke kwael is, al-

tyd neernt men in dezelve een' prikkel
waer , die het Leven lastig en onver-
draeglyk is. Deze ziekelyke prikkel zou-
de het Leven overrompelen, en deszelfs
bewegingen fmoren, Hierom trekt het
alle zyne kragten te famen, om 'er zich
tegen te verzetteru Het aengeprikkeld
Leven heeft geen ander geweer om deze
ziekelyke aenranding te weren dan de
krampen, door welken het ook zyn oog-
merk bereikt. Men ziet hierom na het
eindigen der krampen het lichaem afge-
mat, doch den prikkel geminderd, en

hem
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hem belet die onverdraeglyke aendoe-
ningen, die bedrieglyke overvallingen

op het Leven te maken. Men neemt
fomtyds in de vallende ziekte , als deze

helpende krampen ontftaen , eenige ont-

lastingen waer, door den afgang, het

zweet, het fchieten van het zaed enz.

Misfchien ftrekken deze ten goeden , en
zyn heilzame fcheidingen, die de Natu-
re door deze krampen maekt. Niezin-

gen, hoesten, barenswêen zyn dierge-

lyke helpende krampen om de prikke-

lende zaken uit te dryven. Wanneer
men op eenige wys die prikkelende ftof

kan in ruste brengen , dan belet men alle

de toevallen. Ik kenne eene Juffer van
een Kokriek Tetnperament en veel ver-

ftand , die eene Kataleptieke kwael heeft.

Wanneer de prikkelende flof aen de Le-
venskragt begint lastig te worden , 't geen
fomtyds driemael des daegs, fomtyds
na lange tusfenpoozen gefchiedt, dan
blyft de lyderes flil zitten , zonder eeni-

ge beweging; de oogen zyn gefloten , de
pols is naturelyk, en men zoude niet

anders zeggen dan dat zy Hiep. Heel
fchielyk vliegt zy op met een bang ge-

zucht , en klaegt over zware hoofdpyn.
Zy hoort gedurende hare verrukking al-

les.
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les. Men kan , als de kwael zoo zoo zalbe-

ginnen, dezelve afweeren door eene aen-

gename vertelling, daerzy haeraendagt
op vestigt. Meenigmael belet zy den
aenval door een airtje op de Klavecimbel
te fpelen. Zy voelt dan niets dan eene
ligte duizeligheid in het hoofd. Ik ken-
ne een* Heer van een Koleriek, levendig
Temperament, die fomtyds door Hy-
pokondrieke krampen bevangen wordt.
Als hy, zonder ergens van te weten,
in een gezelfchap praet of fpeelt; maer
iemant iet droevigs verhaelt, een' fchie-

lyken uitroep maekt, of als 'er on-
verwagt iets valt, beeft hy, verbleekt,
voelt met de handen in het ronde naer
eenigen (leun , houdt dat hy vastgrypt
in de handen en blyft eenigen tyd in
dien ftaet. De ziekte verdwynt zagt, en
laet alleen een zekeren lasten pyn in het
hoofd na. Als hy de krampen voelt aen-
komen, kan hy dezelve dikmael door
eene zagte beweging voorkomen. Hy
voelt dan maer eene ligte bedwelmdheid.
Ik weet voorbeelden van menfchen , die
de vallende ziekte krygen uit een opvlie-
gend luchtje uit de beenen. Als zy,
door het toehalen der kousfebanden
fchielyk genoeg dit luchtje in de knie

ilui^
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fluiten , krygen ^y het toeval niet. Ve-
le vrouwen , aen Hyflerieke krampen on-

derhevig, komen die voor door eenzag-

te wandeling , of als 2y door het nemen
Van een fnuifje niezen* Door alle deze

^aken brengt men de prikkelende ftof in

ruste , of belet haer te komen in zulke

deelen , waer zy het Leven onverdraeg-

lyk is , en edele deelen zoude beledigen*

Of het Leven wordt in zulk een' ftaet ge-

bragt , dat het onvatbaer , onaendoenlyk

blyft voor deze prikkels. Dit ziet men
zeer klaer in de venynen. Meest alle de

vergiften werken op de Levenskragt^die

zich tegen hen verzet door het maken
van krampen , die doorgaens in flerke

brakingen befcaen , indien de vergiften

in de maeg hangen. Als men de Le-

venskragt kan beveiligen voor den veny-

nigen prikkel , fchaedt hy weinig. Daer
is een zeker vergift bekend, dat ver-

fchriklyk werkt, en in een oogenblikden

mensch doodt. Als men het aen de punt
van een mes, degen of pyl ftrykt, en een

dier even kwetst , valt het met èèn ftuip

oogenbliklyk dood. Het Leven wordt
als met èèn veeg uitgewischt. De prikkel

iszoofterk, zoofchielyk, dat htt Leven

geene verdere pogingen kan doen. De
prik-
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prikkel koomt 200 geweldig, dat de fluip

,

met welke het dier fterft, niets anders
fchynt te wezen dan de uitwerking van
het verfchrikte Lwen, Doch als men
zulk een dier eerst wat fuiker of zoutlaet
eeten,doet de prikkel van dit allerfchrik-

lykst vergift geen leet. Het Leven blyft

gerust. De fuiker en het zout maken
het ongevoelig voor den prikkel. Ik heb-
be eene vrouw , die een goede Dojis rot-

tekruid hadt ingenomen, zien behouden
door het drinken van olyfolie in eene
groote veelheid. De olie omwindt de
fcherpe punten van het vergift, bevei-
ligt de wanden der mage voor deszelfs
prikkeling, en belet dus dat het Leven
de uitwerking van het vergift niet voelt.

De lyderesbraekte het rottekruid, door de
olie omwonden, uit. Men zoude gelukkig
genoeg wezen, indien men meer zulke
tegengiften konde vinden, die alleen het
Leven onaendoenlyk, onvatbaervoor den
prikkel maekten. Dit achte ik niet on-
mooglyk, om dat men reeds Specifie-
ke artzenyen tegen fommige ziekten en
venynen kent , die alleen fchynen te wer-
ken door het Leven onvatbaer te maken
voor den prikkel, fchoon zy de venynen
noch ziekten niet veranderen, noch weg-

ne-



208 J. MACQUET OVER DE

nemen. Ik meêne , dat men hier toe ook
de werking der dulle kervel mag bren-

gen. Men weet , dat de Cicuta door de
Geneesheeren van Weenen zeer hoog
wordt aengeprezen tegen knoestgezwel-

len en kankers. Ik hebbe daer van die

heerlyke uitwerkingen niet gezien. In

ware kankers hebbe ik haer niets zien

werken. Ik hebbe haer echter niet al-

tyd vruchtloos bevonden , en van haer

fomtyds verligting befpeurd. Dit vol-

gende geval fchynt my zeer aenmerklyk
ten dezen opzigte , en hier over eenig licht

te verfpreiden.

Een Landman van in de vyftig jaren,

hadt lang over kwalyke verteering der

fpyzen geklaegd , die allengs vermeerder-

de. Hy begon alles uit te braken , wat
hy at. Zeer vele middelen waren door
hem te vergeefs gebruikt , en hy tot dien

jammerlyken ftaet gebragt , dat hy fchier

niets in de mage kon houden. Zoo dra

hy flegts een ftuk biscuit of brood at ,

hoorde men een zeker geklok , daer volg-

de cene geelachtige ftof , verzeld van het

voedzel, dat hy genomen hadt. Drank
bleef 'er in, en een' geruimen tyd be-

hieldthyhet leven by wynof mede. Alle

de Geneesheeren, die hy raedpleegde,

wa-



WERKENDE NATURE. 20^

waren van oordeel , dat 'er een flymig of

hard gezwel van een' fchirreuzen aerd in

de maeg hing. De Cictaa fcheen hier

niet ondienftig te zullen wezen, en het

eeniglte middel om den lyder eenige ver-

ligting aen te brengen. Men gaf hem
het ExtraClum Cicutae in het volgende

mixtuur :

^ Aq. Menth. - - ühc.Xij.

Extr. Cicut. - - Dragm, iij.

Spir. Menth. - - Unc. ij.

Syr.Rad.quinq. aper. Unc. j.

Dit gebruikte hy in zes dagen , zoo dat

hy alle dag een halve dragma van het

Extract nam, met dien gelukkigen uit-

flag, dat hy het eeten begon te verdra-

gen , zelfs harde fpyzen. Zich verbeel-

dende genoegzaem herfteld te wezen, at

hy hartig mosfels. Deze bekwamen hem
zeer kwalyk. Den volgenden dag braek-

te hy weder alles uit , en keerde weder
tot de Qicuta met dezelfde gelukkige uit-

werking. Nu kon hy fpek, gezouten

vleesch enham zonder hinder eeten. Niet
meer gedachtig aen zyne kwael, at hy
alikruiken. Hier op kwam zyne oude
braking weder, en nog heviger dan te

II. Deel. O vo-
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voren. De Cicufa was weder zyn toe-

vlucht ; doch nu vondt hy die gewensch-
te hulp niet meer. Hy nam haer dage-

lyks tot een grooter veelheid , en bege-

rig naer het leven , dat hy zeker van dit

middel wagtte, nam hy 'erfomtyds zoo
veel van , dat hy duizelig werdt. De af-

gang, dien hy te voren onder het ge-

bruik van het geneesmiddel wel hadt ge-

had, verminderde, en hieldt eindelyk
geheel op met fpanningen en winden.
Van een gezet Lavement kreeg hy goe-

den afgang. Men hieldt eenigen tyd met
het gebruik der Ckuta op. De ongeluk-

kige toeftand bleef dezelfde , en alle an-

dere geneesmiddelen bragten geene de
minfte hulp aen. Het lichaem van den
lyder was voor de rest tamelyk gezond.

Hy hadt geen koortze , doch vermager-
de en verzwakte dagelyks. Zyn eenigst

zeggen was : konde ik maer eeten. Men
gaf wederom de Ckuta tot een dragma
alle dag , doch zonder eenige verligting.

De lyder, door honger verzwakt, werdt
door eene flaepzucht overvallen, fler-

Vende, na dat deze drie dagen hadt ge-

duerd, zonder koortze. Aenmerklyk
vond ik het , dat het ExtraClum Cicutae

alleen zoo veel uitwerking niet deedt , als

wan-
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wanneer men by het Extract een weinig
der bladeren van de dulle Kervel, tot

poeder gemaekt, voegde. Delyderkon
dit zelf proeven , en als men het poeder
niet by het^^^r^^ deedt, 2eidehy,dat
het middel minder fterk en zoo goed niet

werkte.

Het is zeker, dat de Cicuta in den be-

ginne eene goede uitwerking gedaen heeft,

doch men fchynt te mogen befluiten, dat

zy de kwael niet heeft weggenomen,
maer alleen iets verminderd , ten minften
de Levenskragt der mage zulk eene ge-

lleldheid aengebragt,dat zy voedzel kon-
de verdragen. Zouden de alikruiken,
een harde kost, die in vele menfchen
dikwerf pyn voor het harte , krimpin-
gen, walging, braking veroorzaekt, het
Jchirreus gezwel, of de Levenskragt van
de maeg zoo hebben aengeprikkeld, dat
het een kwaedaerdiger Natiier heeft ge-
kregen , die de Cicuta niet meer kon her-
ftellen? De aenmerking van den Heer
COLLIN fchynt my niet geheel onge-
grond. In ornni Cancro , fchryft hy ,fa-
lubris est Cicutae ujus. Si enim ob visce-
rum ïaberriy vel a nimia morbi diutiiriïi-

tate viribus exhauftum corpus
, Jalutem

perfcCiam afferre nequeat , dolores lenit ,

O 2 Ja^
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fanïem rodentem in pus faepe blandum ad-

modum convertendo , et fic morbumtolera-

bïlem reddit , reliquosqiie vitae dies magis

tranqmllos (d).

Na het eeten der alikruiken was de
Cicuta vruchteloos, fchoon de ziekte twee-

werf naer dezelve geluifterd hadt, een
blyk , dat zy van te voren alleen palli-

ative en voor een tyd iets hadt gewerkt,
even als de Opiaten , die de pyn flillen

,

fchoon de oorzaken dueren, door de
Levenskragt ongevoelig te maken voor
den prikkel. Zoude het op deze wyze
niet meenigmalen gebeuren , dat men de
lyders voor genezen houdt, als zy uit de
Hospitalen gaen , fchoon de ziekte voor
een tyd zwygt , iets dat zeer gemeen is

in alle zenuw- en flepende kwalen? De
groote loftuitingen , die men van de Qi^

ciita geeft , doch die zeldzaem , als men
die in ons land gebruikt, aen de verwag-
ting beandwoorden , fchynen tot dit ver-

moeden eenige aenleiding te geven.

De Nature bezit het heilzaem vermo-
gen om eene k o o.rt s te maken. Ik verlla

hier geenszins alle koortzen , fchoon ^y
dit gemeen hebben, dat ze een' fnelier

om-

(d) A-mui Medk, Tertius. pag, 153. Coroll. VU.
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omloop veroorzaken. Ik verfla 'er alleen

twee foorten door; de eene, die door

een kramp , welke de vaten van de huid

iluit , en het bloed naer binnen jagende

koude en huivering verwekt, en als de

kramp ontfluit, met hette en zweet ein-

digt, en dus na zekere tusfenpoozingen

wederkeert. De andere , die in eene ver-

llopping der deelen etter maekt. Men
kan deze koortzen door geen genees-

middelen verwekken. Zyzyn, volgens

het getuigen van alle verflandige Genees-

heeren alleen het werk der Nature, die

hier v/eder niets anders is dan het Lei)en,

Wanneer het lichaem met eenigetaeie,

llymige, fcherpe ftoffen beladen is ,
prik-

kelen deze het Leven , dat zy lastig val-

len , even als de oorzaken der krampen
en zenuwkwalen. Het aengeprikkeld

Leven maekt fterker bewegingen , kram-
pen der vaste deelen, die den omloop
verfnellen, aenzetten. Hier door wor-
den die fchadelyke flofFen verdund, los-

gemaekt, in den bloedflroom gerukt,

met zagter vogten omwonden, en uit

het lichaem geworpen. Anderen- en
derdendaagfche koortzen zyn hierom
in het voorjaer heilzaem en zuiveren

-waerlyk het lichaem van vele taeie, fly-

O 3 ~ «ü^
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mige, fcherpe flofFen, in den winter,
wanneer men zwarer fpyzen eet , en de
uitwaesfeming minder is , verzameld. In
den herfst zyn deze koortzen moeilyker
en gevaerlyker, om dat de oorzaken
grooter, en de gelleldheid der lucht

vooral de uitdryving der prikkelende
ftofFcn minder begunftigt. De fterker

koortzen verzwakken dan de vaste dee-

len te veel, en geven in ons land aen-

leiding tot de fcheurbuik , waterzucht
en andere flepende ziekten, waerom
men dezelve by tyds moet beteugelen,
en de Nature leiden tot zagter bewegin-
gen, In het voorjaer behoeft men de-

ze gevolgen zoo zeer niet te vreezen.

Doch vooral hebben deze verpoozende
koortzen iet voortreflyks in het genezen
van flepende ziekten en zenuwkwalen,
HippoKRATES heeft reeds waergeno-
men, dat Melankolye, ftuipen en de val*

lende ziekte door de derdendaagfche
koorts worden genezen. De waerne-
mingen der latere Geneesheeren be-
vestigen dit, en ik neme doorgaens in

de Praktyk waer, dat de zenuwziekten,
zoo lang deze koortzen dueren, vermin-
deren en ophouden. Zware krampen
en geyaerlyke beroerten en geraekthe-
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den , vooral uit flymige , taeie flofFen ont-

flaende ,
geven hoop van genezing , als

'er de koorts bykoomt. Ik hebbe dit

onlangs zeer aenmerklyk gezien in een'

man van feventig jaren, die door eene
beroerte werdt overvallen, daer hymet
zyn huisgezin praette. Door eene ryke-

lyke aderlating, alzoo hy zeer bloedryk
was, kwam hy weder by, doch was
Hom en lam aen beide de voeten, Den
volgenden dag kreeg hy eene fterke

koorts , die hem de fpraek wedergaf, en
allengs het gebruik zyner beenen; des
hy binnen agt dagen na zulk eene ge-

vaerlyke ziekte kon wandelen , voelende
alleen eenige dooflieid en finderende be-
weging in de beenen, die allengs ver-

dween door het wryven der zelven met
doeken, in brandewyn en Eau de la

Reine nat gemaekt. De fterke bewegin-
gen en fchuddingen, die deze koortzen
maken , ontbinden de verfloppingen der
ingewanden en genezen dus die zware
ziekten. *

De andere heilzame koorts, die de
Nature wekt, is die, welke deverflop-
ping ontbindt en etter maekt , en de
fchadelyke ftof naer buiten voert, of
naer zulke deelen , waer zyminder kan

O 4 be-
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befchadigen. Wanneer in eenig deel

van ons lichaem eenige verftopping

koomt , of iets hangt , dat prikkelt , en
deze ongemakken door de Nature noch
door de kunst kunnen ontbonden noch
weggenomen worden, bemerkt men
flraks een ander verfchynfel. Die prik-

kelende, lastige flof ontrust de Nafure,

dat is de Levenskragt der geprikkelde

vaste deelen. Deze , aengeprikkeld

,

maekt eene fterker beweging in dat deel,

en voert derwaert vele zagter ftofFen.

Dit ziet men altyd in ons lichaem , dat

='er een overvloed van floffen vloeitnaer

2ulke plaetzen, waer eenige aenprikke-

ling is. Daer ontftaet in dat beledigd

deel eene grooter hette. De teere wan-
den der verflopte, geprikkelde vaten

fmelten, vermengen zich met de aen-

vloeiende flof, die de koorts derwaert
voert , en maken , met eikanderen ge-

mengd, eenbalfemachtigvogt, dat men
etter noemt. De ontftekingen in de
borst , tusfenribbige fpieren , nieren

en alle andere deelen worden dus gene-

gen door zulk eene koorts , die etter

maekt. De ftof, welke de kinderziekte,

mazelen, het roodvonk, de jicht, het

,Voeteuvel3 de fchurft, en diergelyke
'

•'-c' ?i. i i ziek'
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ziekten veroor^aekt, prikkelt het geheel

lichaem^ door welk zy omzwerft in het

bloed, en wordt aen de Levenskragt,

die zy met een groot gevaer dreigt, las-

tig, Zy maekt wederom koortsige be-

wegingen, die het geheel lichaem wel
beroeren , maer tefFens deze prikkelende

Hof bereiden , in etter veranderen , of
op eenige andere wys naer de opper-
vlakte van het lichaem voeren, en in

min edele deelen nederleggen. Zoolang
men het Leven in deze ziekten behoor-
lyk ziet werken, behoeft men niets te

vreezen. Zagtefpyzen, een zagte drank
uit wat gepaerelde gerst en hartshoorn
gekookt, en 's avonds een zagt rustmid-

del , dat het zweet iets bevordert , vol-

brengen de genezing veel beter dan al

die omflag en nieuwe vindingen, thans

200 aengeprezen in deze kwalen , die

de Nature doorgaens alleen geneest, als

men haer voorzigtig waerneemt en leidt

op het fpoor van sydenham, wien
men nooit genoeg kan lezen, 't Schynt
zelfs dat de Levenskragt hier niet wilt

gelloord worden, maer alleen bezig is

om voor den prikkel te zorgen. Afgang,
v-loeien der ftonden , aembeien enz, ori'*^

^er he£ zwereja der pokken ontibenr,

05 zyn
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zyn döoi-gaens gevaerlyk; hierom is de
inenting voordeelig in kinderen , die

aen ftonden, aemjbeien, ftortingen niet

onderhevig zyn. Als deze ziekten naer
binnen flaen , verbetert en helpt men de
Nature door den afgang te bevorderen

,

voor al door het zetten van Lavementen,
Ik zoude hier nog vele nuttige waerne-
mingen over de koortzen en fcheidingen
der ziekten , alle werkingen van het Le-
ven , kunnen bybrengen , indien zy myne
verhandeling niet te lang zouden rekken
voor een vertoog van dezen aerd.

Ons lichaem heeft veel overeenkomst
met den ftaet van ons Vaderland. Elke
Provintie van het Vereenigd Nederland
heeft eene fouveraine magt , en is een ge-

meenebest op zich zelve , zoo echter

met de andere bondgenooten vereenigd

,

dat één belang haer allen doet medewer-
ken tot ieders behoud. Vyanden, die

eene derzelver ontrusten , ontrusten haer
allen , en zy vereenigen zich om deze af

te keeren. Zoo is het ookmetdedeelen
van ons lichaem. Ieder deel heeft zyne
eige werking en voert een oppergezag in

het zyne ; doch daer is tefFens tusfen al-

le de deelen een bondgenoodfchap , ee-

ne medewerking en fympatbye. Ais 'er

een
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een deel lydt, is het geheel lichaemontr^

fteld. Als 'er een deel wordt beledigd,

werken de naelle en zelfs vele andere dee-

len mede om het beledigde te helpen en

te verlosfen. De Geneesheeren flellen de-

ze MEDEWERKING der deelen onderde
voornaemftevermogens der Nature,Maer
gefchiedt zy anders dan door de Levens-

kragt ? Als men ongewoon is aen fnuifta-

bak, en een weinig van deze opfnuift,

gevoelt men ftraks eene lastige prikke-

ling in de neuze. Straks deelt het vlies

,

dat het binnenfte der neuze bekleedt

,

zyne moeilyke en lastige gewaerwording
aen de naefte deelen mede. Hoe vele

fpieren worden 'er aengeprikkeld en in

beweging gebragt om de neus te bevry-

den, en die fcherpe deelen door het nie-

zen uit te dryven. Wanneer 'er eenig

fcherp de longepyp prikkelt, als 'er iets

in de verkeerde keel ,
gelyk men deze

noemt , fchiet , worden 'er ftraks ver-

fcheiden deelen tot medewerking gebragt.

Het geprikkeld X^ï;^«, zeer aendoenlyk
in deze deelen, maekt een' hoest, door
welken de Nature zich van dat lastige

tragt te bevryden. Steenen , in de ge-

voelige pisleiders hangende , brengen al-

le de naefte deelen in beweginge om die

vy-
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vyaftden uit te dryven. De medewer-
kende maeg veroorzaekt fomtyds gewel-
dige brakingen om dit oogmerk te be-
reiken , en door de fterke fchudding de
fleenen uit de pisleiders te dryven. De
barensween , welken door de famenwer-
king van 200 vele deelen gemaekt wor-
den , zyn heilzame krampen om de ge-

boorte van het kind te bevorderen en
de baarmoeder te helpen. De voornaem-
fle kunst van een Geneesheer beftaet in

het helpen der verlosfende vrouwen daer
in , dat hy deze ween beftiere. Als zy
te llerk zyn, en het Leven te veel ge-

prikkeld wordt , moet hy het tot beda-
ren brengen , en , als het kwynt , aenwak-
keren. Te fchielyk hier te werk te gaen

,

de Nature te willen dwingen , en de goe-
de ween te verwaerloozen , kost vele

vrouwen het leven.

De Geneesheeren nemen nog iets waer
in de ziekten , dat zy aen de medewer-
kende Nature toefchryven. Het gebeurt
meenigmael, dat de mensch in zekere
ziekten , of ook wel in een tamelyk ge-

zonden ftaet , een trek oflust krygt naer
eenige byzondere zaken , en een grooten
afkeer van andere dingen. Die trek is

doorgaens naer heilzame zaken ^ dXQ de
ziek"
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ziekte tegen zyn, en men zoude hierby-

namet de Stahlianen kunnen zeggen, dat

de Nature een zeker oordeel bezat om
het beste te kiezen , ten minften toont

het, dat de ^iel hier eenig deel aen heeft,

en iets toebrengt tot dat derde wezen van
den mensch, de Nature of het Leven.

In heete, rotte , gallige koortzen hebben
de lyders een' onverwinlyken aikeer van
vleesch , eieren , en een' trek naer zure
dingen. De eerfte voedzcis gaen zeer

fchielyk over tot bederf, en zouden de
verrotting begunftigen, en de ziektever-

meerderen , die het zuer tegengaet. Som-
tyds worden meiskens , als de ilonden
niet wel vloeien, door wonderlyke lus-

ten bevangen, en eeten kalk, kryt, turf^

molfem , theeblaren , en andere oneetbare
dingen. Deze luften fchynen in den eer-

ften opflag buitenfporig, en worden door
fommigen aen grillige invallen der teere

kunne toegefchreven. Doch als men die

lichamen wat nader befchouwt , zal men
in dezelve eene verzwakking der vaste

deelen en vooral der kokende ingewan-
den , en in de eerlle wegen eene wateri-
ge , zure ftof vinden. Om deze te ver-

beteren maekt de Nature een trek naer
zuerbrekende dingen, en hierom eeten
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^y zulke zaken, die van een alkalefceren-

den aerd en famentrekkende zyn. In

zware ziekten ontftaen 'er fomtyds ook
zulke lusten. De Burgemeefterlyke Ge-
neesheer tulp teekent een aenmerklyk
geval aen. Eene vrouw was door eene

kwalyk behandelde Pleuris in eene tee-

ring gevallen , die niets anders dan den
dood fpelde. Zy kreeg een' trek naer

raeuwe oefters. De Geneesheer wilde

deze jongde gunst , zoo hy meende, aen
zyne lyderesfe niet weigeren, gedagtig

aen de fpreuk van celsus: wien dere-

den niet helpt, dien helpt de ligtvaer-

digheid. Zoo ras de vrouw haren lust

aen de oéfteren geboet hadt , verminder-

de ftraks de hette , en genas die gevaer-

lyke kwael allengs (e). Ik hebbe een'

Heer, die naeuwlyks eenige artzenyen

kon innemen , van eene hardnekkige der-

dendaegfche koortze zien herflellen na
het eeten van tongen met eene zure

faus , naer welken hy een' ongemeenen
lust hadt. Van zulke lullen is de ge-

neeskundige hiftorie vol, en ieder Arts
neemt hen waer. De Levenskragt in de

maeg, door die befchadigende vermo-
gens

(e) Obferv, Har, \Libro 'II,
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gensaengeprikkeld, fchynt zekere aen-

doeningen te gevoelen naer tegengeftel-

de dingen , even als zy een' afkeer gewaer
wordt van andere zaken, die zy niet

kan verdragen. Doch deze ftof is zeer

duifter. Ik durve my niet onderwinden
deze zaken te verklaren, om dat ik haer

niet met genoegzame klaerheid tot nog
toe begrype.

Uit het beredeneerde zal men kunnen
verklaren, wat het beteekent de Nature
te leiden. Eene ziekte te genezen be-
ftaet daer in , dat men de beledigde wer-
kingen des lichaems tot haren volmaek-
ten ftaet brengt. Alle de deelen van het
bezield lichaem bezitten de Levenskragt,
die hen bekwaem maekt om hunne wer-
kingen te verrigten , en zich verzet tegen
defchadelykekragten, die deze werkin-
gen beledigen. In alle ziekten , zulken
alleen uitgezonderd, in welken de Na-
ture ten eenemael overwonnen en mag-
teloos ligt, ziet men eenige poogingen
om den prikkel af te weeren. Men ziet

de fchadelyke ftofFe koken, veranderen,
verbeeteren , omwinden, naer andere
plaetzen overbrengen, ontlasten. Deze
noemt men poogingen der Nature, die

altyd heilzaemi zyn, fchoon zy door de
over-
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overmagt der :^iekte niet altyd gunfllge

gevolgen hebben , en fomtyds zelfs te

voorbarig en geweldig gefchieden , naer-

demael de Nature geen wezen is , dat

met oordeel werkt. De Geneesheeren
nemen deze poogingen waer , en zien uit

deze, wat de Nature werkt, werwaert
zy leidt. Zoo dra zy dezelve bemerken,
tragten zy haer te onderfleunen , te hel-

pen. Dit noemt men de Nature volgen

,

waer zy ons henen leidt. Zoo men haer

poogingen ziet aenwenden, die te fterk,

te kragteloos , te ontydig zyn , oi naer

eene kwade plaets gaen , tragt een Ge-
neesheer haer te leiden, door hare be-

wegingen te teugelen, aen te wakkeren,
op haer rechten tyd en plaets te bren-

gen. Dit is dat groot werk, het geen
een kundig Geneesheer van een' onder-

fcheidt, die alleen de Praktyk als een
ambagt oefent, zonder op eenige vaste

gronden en zekere onderfcheidingen der

toevallen acht te flaen. Een kundig Ge-
neesheer gaet hier te werk volgens deze
fraeie Verzen van j. lock op de wer-

ken van sydenham:

Innocuas placids corpus jtihet itrere fiammas

Etjufio rapidos temperat igne focos,

Hy
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By hJuscht in "t tyfgeen vlam , die zonder fchade gloeit^

Maer matigt zulk een vuer , dat al te magttg groeit.

Deze poogiiigen der Nature wat zyn
7.Q anders dan de werkende Levenskragt,

door de ziekelyke ftof geprikkeld ? De
Nature te leiden beteekent derhalven

niets anders dan de bewegingen van het

Leven binnen de juiste palen, zoo veel

de kunst vermag, te houden; wanneer
het te fterk aengeprikkeld wordt te be-

daren, en als het verzwakt en kwynt,
aen te wakkeren. De ouden noemden
hierom de Geneesheeren dienaers der
Nature; een naem, die de Geneeshee-
ren nimmer kan onteeren , daer zy niet

pasfen op de wenken van eene geringe
mevrouwe, maer van eene koninginne,
die de kleine waereld regeert , en van
wier wel of kwalyk varen de dierbare

gezondheid afhangt, en door wier tus-

senkomst de ziel en het lichaem op ei-

kanderen werken. Boerhave's A-
phorismen zyn hierom zoo fchoon , met
zoo veel oordeel opgefteld, zoo nuttig
en veilig in de Praktyk voor een', die
haer verftaet, om dat hy de genezing
der ziekte derwaert henen rigt, wer-
waert de Nature haer leidt. Hy neemt
II, Deel. P eerst
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eerst de poogingen , de wyzen waer , op
welken de Nature de ziekten geneest,
en volgt deze getrouw in zyne kunftige

voorfchriften. Men moet de fraeie re-

devoering van dien voortreflykflen Ge-
neesheer, de Honore Medici fervitute,

Dit leert ook , dat de Geneesheeren
^ Godheid niet beleedigen, als zy zeg-
gen: de Nature: geneest, werkt, helpt
3it of dat. Zy beteekenen daer door
d^ werl?:ende kragt, die g o d in de ftoffe

gegoten heeft De Nature werkt , is het

^elfd^^ als of ge zeide , de aengeprikkel-

de Levenskragt maekt hare poogingen

,

die de ziekelyke ftof tegengaen , dezelve
helpen veranderen , verbeteren , uit-

dryven en de ziekte in gezondheid ver-

keeren , dat is genezen. Geen Arts ver-

wart hier door de Nature en g o d. Hy
z^ietdagelyks, dat de menschlyke Natu-
re veranderingen ondergaet, dwaelt,
lydt;, eindigt, hoe zoude 't hem derhal-

ven, zoo hy eenig verfland bezat , in de
gedagten ki^nnen komen om zulk eene
kragt voor de Godheid te houden? Men
moet waerlyk kleine denkbeelden van
de kundigheden der Geneesheeren heb-

ben > of ^Q Athekten yolftrekt wülen
ver-
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vermeerderen , die 'er reeds genoeg zyn,
om zulks aen de Artzen toe te fchryven.
't Is waer; een Arts zegt niet, gelyk
fommige Filozofen willen, dat god
m^n' vinger beweegt, als ik myn' vinger
buige. Een Arts zal g o d s voorzienig-

heid niet meer bewyzen uit de bewegin-
gen van het harte en den omloop der
vogten dan uit de bewegingen der dee-
len, aen den wille der ziele gehoorzaem,
om dat een Geneesheer zoo wel in het
harte en de aderen eene kragt vindt,
die, aengeprikkeld, bewegingen maekt,
als in die deelen, welken aen de ziele

gehoorzamen. Een Arts loochent daer-
om geen onderhoudende voorzienigheid,
noch invloed van het opperst Wezen in
die deelen, welken eene ingefchapen
kragt beweegt. In alle myne deelen
vinde ik meer of min Levenskragt. My-
ne ziel prikkelt door haren invloed, als
zy wil , deze Levenskragt in zulke dee-
len, die op haer wenken zich bewegen.
Op myn harte en aderen heeft zy geen
vermogen, alzoo min als op de werkin-
gen der kokende ingewanden. Deze
deelen bezitten echter eene kragt, die
hen beweegt. Zy hebben een gevoelig,
aendoenlyk-Z^t?^;?, dat echter rust , zoo

P 2 het
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het niet wordt aengeprikkeld. Het
bloed is de prikkel , die harte en aderen
in beweging brengt, 200 lang het door
dezelve vloeit, en is derhalven op deze
deelen , wat de willende ziel is op de
deelen, die haer gehoorzamen. Myne
ziel en de Levenskragt zyn door de
Godheid in de flof geplaetst om dezel-

ve te bev/egen , en de noodige werkin-
gen door dezelve te verrigten. De
Godlyke voorzienigheid onderhoudt
door haren invloed deze twee bewegen-
de wezens , even als zy alles onder-
houdt; hierom zegt een Arts niet, dat
GOD dit of dat deel beweegt, deze of
die werking verrigt ; maer dat het de
ziel of de Nature, dat is die kragten,
welken god in de floffe gelegd heeft,

verrigten. Hy merkt de ziel en het Le-
ven aen als tweede oorzaken , uit wier

aenwezen en werkzaemheden hy de God-
delyke voorzienigheid beter bewystdan
uit de werkingen dezer kragten, welken
alleen gevolgen zyn der tweede oorza-

ken ; gevolgen van die kragten , die uit

hare eigen Nature dat verrigten, wat
de Godheid gewild heeft , dat zy zou-

den verrigten. En hier fpreeïct een

Arts niet anders dan een Natuerkenner,
die
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die zegt, dat alle lichamen door hunne
kragt van zwacrte naer het middenpunt
der aerde vallen ; door hunne kragt van
traegheid wederfland bieden, en niet in
beweging komen, dan beweging mede-
gedeeld zynde ; door hunne kragt van
aentrekking naer eikanderen naderen;
uitdrukkingen, aen welken zich geen
verftandig man ergert, en die aen nie-
mant, die wel denkt, eenigen zweem
van ongeloof geven. De Geneesheeren
ook, aen zuivere redeneringen, uit
vaste proeven afgeleid, gewoon, laten
zich niet licht door vooroordeelen en
losfe overleveringen verblinden. Zy
houden daerom fpoken, toveryen, waer-
fchouwingen en derzelver werkingen op
den mensch voor uitvindingen van zwak-
ke harsfenen , 'tzy om het gemeen te
vervaren, of met het wonderbare , naer
het welk de mensch zulk een trek heeft,
te vermaken, om dat zy in de lotge-
vallen der menfchen , die het voor-
naamst onderwerp hunner befchouwin-
gen zyn, niets ondervinden, dat hen
door zulke bovennaturelyke dingen bc-
fchadigt. Hier door echter verzwakken
de Geneesheeren alleen het bygeloof,
en beledigen de Godheid in geenen dee-

P3 Ie,
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Ie , wier oneindige wysheid en goedheid
zy dagelyks zien, daer ^elfsdie vermo-
gens, welken wy befchouwden, een
gedurig blyk toonen van een We^en,
dat alles ten besten voor zyne fchepze-

len werkte

VER-



VERHANDELING
OVER DE BEREIDING

D B R

TINCTUREN,
WELKE IN DE GENEESKUNDE GEBRUIKT
WORDEN: BENEVENS EENIGE PROEVEN,
OM DEZELVE, VOLGENS EENE NIEUWE
MANIER, VOORDEELIGER, IN KOR-

TER TYD, EN KRACHTIGER
TE BEREIDEN.

DOOR
BOUDEWTN TIEBOELl

Y<oorgenomen hebbende ten dienfte

myner Konstgenooten eene geheel nieu-

we wyze van het bereiden der Tinctu-

ren aan de hand te geven, dunkt het my
niet ondienftig te ;zyn vooraf kor-

telyk iets van de TinClureny en dérzel-

ver bereiding in 't algemeen , aan te

merken.
De Tinduren maken een voornaam

deel uit der geneesmiddelen, welke, ten

P 4 dien-
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dienfte der Geneesheeren , in de Jpothe-
ken bewaard worden. En wyl men ze
met recht telt onder de Qlasfe der krach-
tig werkende geneesmiddelen , legt 'er

een Geneesheer veel aangelegen , dat

dezelve zoo volkomen, als mogelyk
is, bereid worden.
Men telt gemeenlyk tweederlei foor-

ten van Tincturen,

1. Enkelde, {TinCiura Simplices)

,

welke , behalven het fcheivocht

{menjlruum), maar uit één ingre-

diënt y of enkeld geneesmiddel
beftaan,

2. Samengejielde, {TinCi,CompoJïtce),

waar toe meer dan een enkeld

genomen wordt.

Een Tinduur beflaat derhalven uit

twee zaaken.
i) Uit eenig vocht, 't welk dienflig is ,

om de geneeskracht van eenig lichaam

,

't welk daar in uitgetrokken wordt , tot

zich te nemen, en by zich ^& houden.
2) Uit één, ofmeerlichaamen, welke

van dien aart moeten zyn, dat ze, of
gedeeltelyk of geheel, haare oplosbare
deelenaanhet vocht konnen mededeelen.
Of, om n^iauwkeuriger te fpreken^ uit
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eenig vocht , en de ontbondene deeltjes

yan één of meer lichaamen.

De vochten , gemcer.lyk fcheivochten

(jnenflrua) genoemd , en hier toe gefchikt

,

zyn wel van een verfchilienden aart, doch
moeten altoos zoodanig zyn , dat zy de
famenltellende deelen van een lichaam

,

welke oplosbaar zyn , konnen ontbin-
den , tot zich nemen , en behouden.
En hier uit blykt, dat de lichaamen, tot
TinCluren gefchikt, zoodanige deelen moe-
ten bezitten, welke in de vereischte fchei-

vochten konnen ontbonden worden , en
ontbonden blyven.

De fcheivochten zyn, voornaamenlyk
hedendaagsch , en in onze Vaderlandfche
Apotheken , meest al van eene geestryke
natuur : meer ofmin geestryk, naarmaa-
te de famenftellende deelen der lichaamen
in ftaat zyn, om door een flerkeren offlap-
peren geest ontbonden te konnen worden.
Men gebruikt ook wel zuiver water,

doch zeer zeldfaam.

Indien men derhalven lichaamen wil-
de gebruiken, van welker deelen zich
geene door eenigfcheivocht lieten ontbin-
den, dan deedtmen vergeeffche moeite

,

wyl zoodanige lichaamen tot een Tinc-
tuur ongefchikt waren.

P5 Ik
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Ik heb alleen gefproken van een geest-

ryk en waterig fcheivocht : men vindt
echter fommige Tincturen , waar by ee-

nig zuur of loogzout gevoegd wordt , 't

zy , om op zich zelf den dienst van
een fcheiftof waar te nemen , ofom de
lichaamen meer gefchikt te maken , van
haare deeltjes aan de fcheivochten te kon-
nen mededeelen.
Doch daar deze byvoegzelen wel in

het algemeen by de befchouwing der
Tincturen te pasfe komen, konnen zy
echter tot deze nieuwe wyze niet gebruikt

v/orden; ook zyn ze daar niet van die

noodzakelykheid. De redenen hier van
zullen van zelve blyken.

Onder de famengeftelde TinCluren be-

grype ik ook die uittrekzels , welke men
gewoonl^^k elixers {Elixiria), es-

SENTiEN {Esfentïa) noemt; fchoon 'er

ook noch wel eenig onderfcheid tusfchen

is , als beflaande de laatfte uit de krach-

tigfte artzenyen, of werkzaamfte deelen

van eenig lichaam , in een mindere hoe-
veelheid van fcheivocht ontbonden. De
verdere betrachting hier van zal ik kort-

heidshalve overflaan, als ook 200 zeei"

tot myn oogmerk niet dienende.

Dit vooraf, kortelyk, aangemerkt heb-
beni
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bende; gaa ik over tot de bereiding der

Tincturen,

De voornaamfle en hoofdzakelykfte

voorwaarde by het bereiden der Tinc-

turen is , dat men ten allernaauwkeurig-

llen zorge draage , van deze bewerking

zoo in te richten, dat de deelen van

het fcheivocht en die der uit te trekkene

lichaamen , zonder verlies, van wederzy-

den vereenigd worden.

Men bereidt de Tincturen gewoonlyk
in een glaazen kolf of P///00/; welken men,

na ze met een kurk , of blaas met een

gaatje, niet te digt gefloten te hebben,

in een zandbad {Balneum Arena), of

Boerhaviaanfche ftoof, eenige dagen, in

een meer of min fterke warmte , plaatst

:

voegende by de lichaamen, welker deelen

bezwaarlyker te ontbinden zyn,eenig vast

loogzout {alcali fixum), om de oplos-

bare deeltjes der lichaamen meerder ter

ontbinding gefchikt te maken.
Wel is waar, dat men op deze gewone

Wyze een Tinauur kan bereiden ; maar
het is niet minder waar, dat men dus
niet altoos al het geene , t welk in de li-

chaamen zit, en door fcheivochten ont-

bonden kan worden, in de fcheivochten

zai overbrengen. Men moge op deze

.

' - wy-
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wyze met eene bepaalde hoeveelheid

fcheivocht voortgaan, hoe men ook wil,

'er nullen echter altoos noch veele onop-
geloste deeltjes in de uit tetrekkene lichaa-

men te rug blyven. Het ware wel moge-
lykom, door eene herhaalde opgieting

van fcheivocht , meerdere deeltjes te ont-

binden: doch, behalven dat eene zoo-

danige verflapping aan het oogmerk van
een Tinctuur niet zou voldoen, zou zy,
met tyd en vuurkwisting , de Tincturen

onnoodig kostbaarder maken.
Verders gaan 'er op deze wyze veele

der vluglle deeltjes, zoo van de Spiritus

,

als der ingrediënten, verloren.

In deze gewone wyze komen twee
hoofdzakelyke omftandigheden in over-

weging , waar cp wel dient gelet te wor-
den, wyl daar door anderzins een groot
gevaar en nadeel kan ontllaan.

Voor eerst : Dat men de kolf of PZ»i-

ool niet te digt toefluite.

Indien men ze te digt gefloten hadde,
kan 't niet anders zyn, of de door de
warmte uitgezette lucht, geen ruimte ge-

noeg vindende, zal het glas, als nietbe-
fland tegen het geweld dier uitzetting

,

doen in ftukken berften. Deze onvoor-
zichtigheid is , meer dan eens^ oorzaak

(
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geweest van droevige ongelukken : en

noch onlangs is een myner beste vrien-

den , de zeer kundige Apotheker h.

BORGRINK te Leeuwaarden , daar

door in gevaar geweest van zyn leven,

of tenminften zyn gezicht, te verliezen:

want een Phiool, met meer dan 30 on-

een Alkohol, en te digt gefloten, in een
Boerhaviaansch ftoofje op den toonbank
ftaande , fprong met zulk een geweld in

ftukken, dat duizenden van kleine fluk-

jes glas zich in het naby zynde hout^
werk haddenvastgehecht : en dit gebeur-
de maar weinige oogenblikken,na dat hy,
by de Phiool gellaan hebbende , achter
den toonbank was gaan zitten, waar
door hy het gevaar , wyl de flag boven
zyn hoofd uitberstte , gelukkig ontkwam;
zynde van den voorloop niets behouden.

Ten anderen : de vreeze voor het ber-

ften van het glas moet niet te verre gaan,
dat men te groote opening overlaate.

Men kan wel is waar als dan, zon-
der vreeze voor berfting, een fterker

vuur gebruiken , doch men ziet gemak-
kelyk, dat 'er op deze wyze veele van
de geeftigfte deelen van het fcheivocht,
en tefFens van de vlugfle deelen der uit

te trekkenelichaamen vervliegen , en dus

de
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de Tinctuur waterig en flap maken.
Doch het is bekend, dat men de be-

reiding van fommige Tincturen , 200
als voorheen reeds is aangemerkt, door
bydoening van vast loogzout , kan te

hulpe komen ; door *dien zulk zout den
famenhang, voornaamlyk by harstach-

tige lichaamen, meerder losmakende , ge-

maklyker ingang voor het fcheivocht

overlaat. Schoon zeer veele groote

fcheikundigen dit hulpmiddel aanpryzen,
hebben nochtans anderen dit gebruik niet

konnen goedkeuren , om dat 'er dus ee-

ne onnodige fcherpheid aan de Tinctu-

ren werdt medegedeeld , welke dezelve,

voornaamlyk tot inwendig gebruik^ on-

gefchikter maakte.

DezC;, en andere zwarigheden , welke
by de gewoone wyzen van trekking voor-
vallen , hebben my altoos een fteen des

aanftoots geweest , en welke ik, zoo
veel mogelyk, zal trachten uit den weg
te ruimen.

De aanleiding tot verandering in de
trekking van fommige voornaame Tinc-

turen werdt eerst veroorzaakt door de
bereiding &tT Tin^uraMyrrha, Deze ver^

eischteene zeer noodigeoplettenheid>wyi

de Myrrha, als een harstachtig lichaam ,

zich
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zich zeer gereedelyk op den grond van

het glas vasthegt , en 'er niet dan door

dikwils herhadde fchuddingen af te

houden is. En, wanneer 2;y zich een-

maal heeft vastgezet, heeft men veel

voorzichtigheid noodig,om ze los te fpoe-

len. Hieruit is verder aftenemen, dat

deze Tinctuur^ uit dien hoofde, niet

wel in een zandbad kan getrokken wor-
den I wyl men de vies dan zoo gereede-

lyk niet kan fchudden, als in een Boer-

haviaansch ftoofje: daar echter een
zandbad, zonder gevaar voor het ber-

ften der glazen, eenfterkere warmte aan
het fcheivocht kan mededeelen , en dus
niet wel by harstachtige Tincturen ont-

beerd kan worden.
Ik zochte , om deze hinderpalen zoo

veel doenlyk uit den weg te ruimen,
naar een middel om deze vasthegting te

beletten , zonder dat zulks eenig na-

deel aan de TinCluur veroorzaakte. My-
ne gedachten vielen eindelyk op het ge-

meene zand, en ik ftelde diensvolgens
aanflonds eene proeve in 'twerk; ne-
mende ten dien einde, by één deel

Myrrba , twee deelen wel afgewasfen
en gedroogd zee-zand, en eene gefchik-
te hoeveelheid AikohoL Dit hulpmiddel

vol-
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voldeedt aan myne verwachting : ik on-
dervond dat het gefchikt ware om de
vasthegting te beletten niet alleen, maar
ook, door dat het dch tusfchen de van
een gefcheide deeltjes der Myrrha in-

voegt , geeft het oorzaak , dat dus de
Myrrha in eene grootere oppervlakte
aan de ontbindende werking der Alkohol

wordt blootgefceld , en diensvolgens een
betere Tinctuur uitlevert. Deze be-

reiding kan insgelyks te pasfe komen
by het trekken van andere foortgelyke

TmCiuren, waar in de ontbinding
der famenftellende deelen anders be-

zwaarlyk te verkrygen is. Ik heb my
tot hier toe van deze wyze met vrucht
bediend, en naderhand gezien dat men
ze insgelyks in de Pharmacop, Edinbur-

genfis Ed. 1756. heeft aangeprezen.
Daar echter by de voornoemde trek-

king , 't zy met of zonder zand , altoos

,

voornaamlyk zoo men ze wat fterk aan-

zet , eenige van de fynfte deelen van de
Spiritus vervliegen, heb ik dit gebrek,

zoo veel mooglyk was , trachten te ver-

helpen door gebruik te maken van een

enge en lange barometerpyp , v/elke in

de kurk, waar mede men de kolf of i^>^/-

Qol toeftopt, naauwkeurig wordt vast-

ge-
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gehegt. Deze wyze is, 2.00 veel ik wete
eerst aan de hand gegeven door den Heer
JOH. ADOLPH WEDELius in een
Programma de digejlione compendiojinri

ratione infiituenda , Jena 1742. Deze v/y-

ze wordt ook zeer geprezen van den
uitmuntenden fcheikundigen r. a. vo-
gel (a). Deze zegt , dat mer> de a^irek-

king dus met veel voordeel vei" baaiten

kan ; wyl de ingeflotene en verdund wor-
dende lucht , dus minder uitgang heb-
bende, metmeerder vrucht op de lichaa-

men kan werken , de ontbinding verhaas-
ten , en volkomener kan maken. Men
zalook ondervinden dat 'er niet zoo veele

vlugge deeltjes van de Alkohol vervliegen.

Dit zyn de beide hulpmiddelen , van
welke ik my tot noch toe altoos , en wel
met het grootfle nut, zonder eenig ge-

vaar, bediend heb. Ook dacht ik daar
mede volkomen te konnen volflaan,tot

zoo lang ik geen beteren noch fpoedigeren
weg wiste, om, omtrent deze bewer-
king, tot myn oogmerk te geraken. Dit
is eindelyk gebeurd, en wel by de vol-

gende gelegenheid.

Wanneer ik de verhandeling las, wel-

II. Deel. Cl ke

(a) Inptut. Chem, EJ. I'j62. § 132. m nota.
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ke de Heer de h a a n (b) heeft uitgege-

ven , aangaande de wyze , om in korten
tyd, en met weinig moeite, de lichaa-

men , ronder verlies van derzelver dee-
len, te ontbinden, viel my in, gelyk
die Heer ook zdfpag, 30. te kennen geeft,

dat men de bereiding der TinCluren , in

2yne opgegevene Machine, veel beter
en Ipoediger 20u konnen bereiden. Ik
nam diensvolgens voor, van hier omtrent
eenige proeven in het werk te flellen,

niet twyffelende , of zy zouden, uit

aanmerking van de reeds door den
fchryver daar mede genomene proeven,
aan myn oogmerk voldoen.
De Machine , welke die fchryver aan

de hand geeft, is de by de Natuurkun-
digen bekende, en door pa pin, zoo
veel ik wete , uitgevondene , olla of di-

gejlor PapinL Zy beftaat uit eenen van
geel koper gegotenen pot, welks dek-
zei door middel van een recht neergaan-
de fchroef neergedrukt wordt, en zoo
naauwkeurig fluit, dat hy vocht noch
waasfem doorlaat. Behalven de afbeel-

ding,

(b) A. L. DE iiA.K'S IuibeUus,quo demonflratur^queJ
non folum 'vegetabiUa , animalia et mineralia , mevflruo

fim^lki
, faucis horis fosfimt folvi , verum etiam extraÜA

(urisfma et falia esjentialia farari. Vindob^ 8. 17ÖÖ.
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ding , welke gemelde fchryver daar van
geeft, kan men dezelve ook by mus-
SCHENBROEK en NOLLET vindcD.

Ik heb , 200 ras mooglyk , dergel) keft

doch kleineren pot laten bereiden;
maar met eene kleine verandering

, ge-
lyk uit de bygevoegde afbeeldii \g blykt.
Eer ik tot het verhaal myner proe-

ven overgaa, zal ik eerst de voorzorgen

,

welke by het bereiden dezer Machine
in acht genomen moeten worden^ als

mede eenige aanmerkingen omtrent des-
zelfs gebruik, vooraf laten gaan.

1. Deze pot moet een duim dik
zyn , van goed , en zuiver ko-
per gegoten.

2. Inwendig wel uitgedraaid.

3. De rand van boven , als mede
het dekzel van onderen, moe-
ten zoo vlak gellepen zyn, dat
zy volkomen op eikanderen flui-

ten. Dit is het voornaamfte dat
men wel in acht moet nemen,
als waar van al het effeCi afhangt.

4. Deyzeren ftylen aan v/eérzyden
moeten naauwkeurig in t mid-
den , en recht tegen over malkan-
deren geplaatst zyn.

Q. 2 5. De
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5. De fchroef moet insgelyks recht-
lynig op het midden van het
dekzel neergaan.

6. De ring moet van glad en effen

papier gemaakt zyn. Om dezen
te maken, neem ik zes dik pa-
pier , trek op het zelve een cir--

kei , wiens middenlyn met die

van den mond des pots overeen-
koomt. Vervolgens fnyde ik 'er

de fchyf uit ; leg het uitgefnede-

ne papier op den pot; plaatze 'er

het dekzel op, en knip al het
rondom uitllekende papier weg.

7. Deze ring moet altoos nat ge-

maakt worden met het zelfde

vocht, 't welk men tot de ont-

binding gebruikt.

8. 'Er moet altoos \ van den pot le-

dig blyven.

9. Wanneer men voelt dat het dek-

zel warm wordt, moet de fchroef

op nieuw , zoo fterk mogelyk,
aangezet worden. Dit moet men
altoos in acht nemen.

10. De hitte en vlam des vuurs moe-
ten , zoo veel mogelyk , alleen te-

gen den bodem van den pot ge-

richt
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richt zyn,wantby aldiende vlam
aan de kanten eenigzins hoog
brandde, zoude het dekzel te ras

warm worden , en dus konde
men door een druppel water, of
door den vinger, niet zoo naauw-
keurig den trap van warmte na-
gaan.

II. Eindelyk moet menvooral zorge
dragen het dekzel niet door het
inbrengen van eenig yzer werk-
tuig te willen los wrikken : 'er

konden dus gemakkelyk groefjes

ontftaan op den rgnd des pots of
tegen het dekzel, welke nader-
hand de naauwkeurige fluiting

hinderlyk zouden konnen zyn.
Men heeft maar het uitfteken-
de papier nat te maken , dus zal
het water , door het papier trek-
kende, het dekzel opligten.

Betreffende de werkingen , welke door
de koking in den pot gefchieden, daar-
omtrent merkt de fchryver aan

:

Ten eerjlen : fchoon het kokend wa-
ter nimmer een grooteren trap van warm-
te aanneemt, alhoewel men het vuur
fterker maakt, is nochtans de warmte

0,3 van
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van dat kokend water altoos grooter,

•wanneer des^elfs oppervlakte door een
zwaarder gewicht van den dampkring
gedrukt wordt (c).

Ten tweeden : Het kokend water
beilaat onder de koking eene grootere
ruimte, en kan geheel in dampen ont-

bonden worden ; want zoo men den noch
zeer warm zynden pot opent, vliegt het
vocht zeer fchielyk weg.

Ten derden : De lucht wordt door het

geweld des vuurs los gemaakt , en uit het

water gedreven; want indien men den
pot, noch niet ten vollen koud zynde,
opent, gaat 'er de lucht met eenig ge-

raas uit.

Dit gefield zynde , blykt het , dat het
water en de lucht , welke eene grootere
ruimte noodig hadden , door onoverwin-
nelyke hinderpalen bedwongen worden,
wanneer men kookt. 'Er gefchiedt der-

halven eene zeer groote persfing , daar
door wordt het water meer dan gewoon-
lyk warm ; maar 'er gefchiedt ook tefFens,

door het in de fynfte deeltjes ontbonde-
ne en geduurig aangezette water en lucht,

^en zoodanige werking op de onderleg-

gexx*

Cc) BoERHAVE MlcK. Chmla. Fart. alt. Art"

Tlmr, ed, Venet. p, 8^.
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gende ftofFe, dat deszelfs kleinfte poriën

doordrongen, en de famenftellende dee-

len op nieuw famengefteldworden, waar

door het fcheivocht zich met de oliën

en zouten vereenigt, en de aarde te rug

kat.

Het voordeel by deze ontbinding is

:

i) Dat de ontbinding ras volbracht

wordt.

2) Dat 'er geene aanbranding ge^

fchiedt.

3) Dat 'er niets van het geurige

wegvliegt.

4) En dat alle zelfftandigheid uitde

lichaamen getrokken wordt.

Dit genoeg voldoende oordeelende tot

verftand dezer bewerking , zal ik tot de

proeven overgaan.

EERSTE PROEVE.
TINCTURA CASTOREI.

ïk deed een half once beste Cajioreum ,

Q.4 i^
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in kleine flukjes gefneden , met 5 oneen

voorloop van brandewyn, in den Papi^
niaanjchen pot, en floot het dekzelwel
toe met de vereischte voorzorgen; plaat-

fte vervolgens den pot op het vuur, 't welk
ik allengs fterker maakte , tot dat de pot
^00 heet werdt , dat ik de hitte van het
dekzel naauwlyks 2 feconden aan de
vingeren verdragen konde. Daarna
van het vuur genomen en koud gewor-
den zynde, opende ik denzelven met
de vereischte voorzichtigheid.

De afgetrokkene en doorgelekte Tinc-

tuur hadde volmaakt den reuk en fmaak
van de Cajloreum. De fmaak was veel

doordringenderdanby de op degewoone
wyze bereide TinCluur : 200 dat ik, ee-

nige druppelen op de tong gebracht heb-
bende , den indruk van den fmaak noch
wel 2 uuren daarna gevoelde. De kleur
was rooder, en meer gefatureerd , dan
gewoonlyk. De met de vingeren in een
zuiver linnen doekje uitgeperste foeces

hadden alleen een viezen bitterachtigeix

fmaak.

Eèn drachma vandeze TinÜuur gedaan
by 8 oneen zuiver water , deelde daar
aan een zeer merkbaare melkkleur me-
de; terwyl èèn drachma der gewoone

^ Tin-
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'tinctuur aan even 200 veel water maar
een geringe melkkleur veroorzaakte.

By het druppelswyze ingieten dezer

Tmhuur ontftond 'er een' heftige bewe-
ging in de oppervlakte des waters, ter-

wyl de melkkleur zich allengs verder

door het vocht verfpreidde.

De fmaak en reuk van dit water ont-

dekten ten klaarften de tegenwoordig-

heid van de Cafloreum,

Ik heb op nieuw de overgeblevene

foeces met 2 oneen voorloop in den pot
gedaan, en als voren behandeld. De-
ze Tinctuur was niet zoo fterk van kleur

^Is de eerfte; ook was zy eenigzins

bruinachtig rood.

De fmaak dezer twede Tinctuur' "^aiS

flapper dan de eerlle : 60 druppelen by
8 oneen water gedaan maakten het zel-

ve byna zoo wit als de gewoone Tinc-

tuur, De werking der nedervallende
druppelen was niet zoo geweldig als de
eerfte. Dit is geen wonder , wyl de olie-

achtige deeltjes reeds voor het grootfle

gedeelte in de eerfl:e Tinctuur waren
overgegaan.

Ik heb verders de foeces, fterk uitge-

perst , langzaamgedroogd. Zy verfpreid-

3en onderhetdroogennoch eenenzachten

Q, 5 reuk
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reuk van Caftoreum. De reden hier
van is: wyl de noch aan de Caftoreum
vastzittende deeltjes der Tinctuur ver-

vliegende, de noch by ^ich voerende
olie deeltjes los lieten.

De gedroogde fwces bezaten toen niets

meer van den fmaak van Caftoreum *,

maar alleen een zachte en viefe bitter-

heid, eenigzins flvmig, wanneer men ze
lang kaauwde. Zy woegen drie drach-

ma en een JcrupeL Dus 'er twee fcru-

pels der zelfftandigheid van de Caftore-

um in den voorloop overgegaan waren.
Deze fopces uit liefhebbery noch ver-

der willende onderzoeken , liet ik ze

I uurs in 6 oneen water zagtjes koken.
Het afkookzel had een naauwlyks merk-
baaren reuk en fmaak. Dit afkookzel

uitgedampt zynde , bleven 'er alleen 6
of 7 greinen van een bruinachtig, bitter,

eenigzins flymig extract over : waar aan
niet het minfte van de Caftoreum te ont*

dekken was.

TWEE-
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TWEEDE PROEVE.

TINCTURA SUCCINI.

Ik deed een half ome tot grof poeder
geflooten Succinwriy met 5 oneen voor-
loop, in de Papiniaanfche Machine j ver-
fterkte het vuur , tot dat een druppel wa-
ter op het deksel uitgeftort fiste en weg-
vloeide. Ik liet den pot 6 uuren in dien
zelfden trap van warmte ftaan.

De koud gewordene , en doorgelekte
Tinctuur had, doch in een flerkeren
trap , alle eigenfchappen eener goede
TinClura Succini; en was iets rooder.

pereden van deze meerdere rood-
heid was veroorzaakt, om dat ik
deSuccintim genomen hadde,zoo als

men ze gemeenlyk verkoopt ; daar
anders deze Tinauur uit geele Suc-
cinum bereid wordt , en by gevolg
een geeler Tinctuur moet geven.

Om de meerdere fterkte dezer Tinc-
tuur boven de gewoone te onderzoeken,
nam ik 8 oneen zuiver water, welke
hoeveelheid door 60 druppelen van deze
Tinctuur een merkelykewitachtigemelk-

kkur
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kleur aannam : terwyl dezelfde hoeveel-
heid van onze gewoone Tinctuur maar
weinig verandering aan zoo veel water
mededeelde.

Twee drachma van deze Tinctuur g^-

daan by even zoo veel water ,
gaf een

uit den witten , zeer licht geelachtig , vol-

komen ondoorfchynend , melkachtig
vocht. Deze proef met de gewoone
Tinctuur genomen, leverde een veel

dunner vocht uit , en minder met Succi-

num bezwangerd.
Wyl nu beide vochten ondoorfchy-

nende waren , wilde ik ze verder on-
derzoeken. Ik mengde derhalven, by
gedeelten telkens , zoo veel water on-
der de Papiniaanfche Tinctuur, tot ze
doorfchynende werdt : en hier toe wer-
den 12 oneen vereischt. Terwyl de ge-

woone Tinctuur , door vier oneen water,

met een uit den blaauwe , naauwlyks
merkbare melkkleur even doorfchynen-
de was.

Om te onderzoeken hoe veel Succinum,
na de uitdamping van den Spiritus,

van deze beide Tincturen ware overge-

bleven, nam ik

i). Een once van de Papiniaanfcbe
Tinduur,

2),
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2). Een once van de gewoone TinC'
tuur.

Ik deed deze beide Tincturen in Por-
celeine fchoteltjes , en plaatfle ze op zand,
in èèn zelfde graad van warmte.
Na dat het vocht uitgedampt was ,

vond ik de fchoteltjes bedekt met eene
zeer dunne, licht bruine, doorfchynen-
de , harstachtige korst, fmakende als aller-

fterkfte TinClura Succini, en teffens iets van
de fmaak van het Jal Succini hebbende.
Deze korsten, met alle voorzichtig-

heid afgefchrapt , waren volkomen door-
fchynende, en

van I.) was overgebleven 51 grein
van 2.) ;

3 grein.

Ik weet zeer wel dat deze proeve niet
voldoet,om naauwkeurig aan te toonen,
hoe veel Succinum 'er werkelyk in één on-

ce voorloop ontbonden ware , wyl de
Spiritus y onder de uitdamping, teffens
eenige harstachtige deeltjes, voor 200
verre zy uit het principium oleofum be-
ftaan, had medegevoerd. Het was
voornaamlyk om het verfchil der flerkte
te ontdekken, en dit konde hier uit blyken.
Om dit gezegde door een proeve te

bewaarheden, mengde ik onder één
on.
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once der voorige TinCluren , één once wa-
ter ; liet ze vervolgens door een zelfde

warmte uitdampen : en bevond nader-

hand dat 'er van

I.) overgebleven waren 7? grein

2.) 41 grein.

Hier uit blykt ten klaarften, dat het

water, door den 5piri^«j te verflappen

,

meerdere deeltjes der Succinum te rug

gehouden hadde.

Deze proeve is , wel is waar, meer vol-

doende ,maar echternochnietin alle dee-

len volkomen ; en ook zal men het door
dergelyke proeven nimmer zoo ver

brengen; wyl de Spiritus , altoos eerst

uitdampende , meer of min vlug gemaak-
te deeltjes zal medevoeren.

Uit deze wyze van trekking blykt
dus ten klaarften , dat, daar ik zelf

noch één once Spiritus meerder ge-

nomen hadde tot een halve once Suc-

cinum, dan gewoonlyk by deze Tin-

duur wordt vereischt, deze Papt-
niaanfche Tinctuur echter noch na
genoeg eens zoo fterk ware dan de
gewoone. En derhalven blyven 'er

by de gewoone trekking noch veele

onontbondene deeltjes te rug.

Ik
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Ik deed op nieuw by de overgebleve-

ne /of^^j vxQV onceft van denzelfden voor-

loop, en trok 'er nochmaals eene Papt-

niaanfcbe Tinctuur uit.

Deze TmCtuur was licht ftroo-geel;

fmaakte minder naar Succimim; ook
was de fmaakmin ofmeer geestryk.

Vier drachma van deze Tinctuur ge-

daan by twee drachma water, gaven een
melkachtig , doch eenigzins doorfchy-

nend vocht.

Schoon dit aftrekzel flap ware ,

blykt 'er ten minden uit , dat men,
om van een halve once Succinum een
goede Tinctuur te verkrygen, vrye-
lyk volgens deze wyze 6 oneen voor-
loop mag gebruiken.

'•^i^^t^

DERDE PROEVE
TINCTURA MYRRHAE.

Ik deed , onder de vereischte voorzor-
gen , een halve Qnc& beste Myrrha ,

met
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met 5 oneen voorloop, 200 lang aftrek-

ken, tot het dekzel zoo heet werdt, dat
ik 'er den vinger naauwlyks 2 feconden
op konde houden,en liet den pot 2 uuren
op dit vuur flaan, waar na ik, de
Tinctuur koud geworden zynde, alles

doorlekte.

Ik oordeelde , by het trekken de-

zer Tinctuur, geene zoo flerke noch
langdurige warmte noodig te heb-

ben; wyl de famenhang der Myr-
rha, als een gom-harst zynde , zich

gemakkelyker laat ontbinden.

De doorgelekte Tinctuur was veel

flerker van reuk en fmaak dan in de ge-

woone Tinctuur , en was meer doordrin-

gende. De kleur was fraay goud-geel.

In de gewone Tinctuur is de kleur veel-

tyds geeler.

Men kan echter op de kleur geen
vasten ftaat maken : want daar in

alle klompen Myrrha geen ge-

lyke evenredigheid plaats heeft

tusfchen de gom- en harst-deelen,

kan de kleur der TinCtaur ook zeer

ligt verfchillen.

Ik goot een halve once van deze Papi-

'niaanfch TinCiuur in een zuikerglas;

deed
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deed 'er zoo veel water by , tot dat het

vocht 200 doorfchynend werdt, dat men
een daar achter gehouden lichaam be-

fchouwen konde ; en hier toe werden
i20öw^/2 vereischt. Dit water was noch
witachtig.

Om een halve once van onze gewoo-
ne Tinctuur even zoo doorfchynende te

.maken, werden maar 30 0/2^2 water ver-

eischt.

Wanneer alle Tinctuur doorgelekt

was, wilde ik het overblyfzel onderzoe-
ken: doch ziende, dat het met een
bruine harstachtige korst bedekt ware

,

welke zeer flerk aan de kanten van
het papier vastkleefde , vermoedde ik

,

niet zonder reden, dat 'er noch veele

onopgeloste deeltjes te rug waren ge-

bleven ; hier om deed ik het op nieuw
met 2 oneen voorloop in de Machine,
en, als voren behandelende, 2 uuren
warm Haan trekken.

De dus noch verkregene Tinctuur was
licht geel;{lerk naar de Myrrha fmakende.
Een halve once hier van werdt door

20 ow^f2 water noch zoo doorfchynende

,

als een halve once der gewoone Tinc-
tuur door 30 oneen water.

Indien men nu deze proeven nagaat

,

II. Deel. R ziet
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Ziet men duidelyk, dat men in deze
Machine wel 8 oneen voorloop mag ne-

men om uit een halve once Myrrha een
Tinctuur te trekken; en dat deze Tinc-

tuur dan noch zoo llerk zal zyn, als

4 oneen voorloop met een halve once

Myrrha op de gewoone wyze getrok-

ken. Of nu deze wyze voordeeligerzy,
is niet noodig bewezen te worden,

VIERDE PROEVE.
TINCTÜRA GUMMI LACCiK

Ik deed drie drachma Gomlak , tot een
grof poeder geftooten , met vier oneen

voorloop in deze Machine, en het dekzel

volgens gewoonte gefloten zynde, plaat-

fle ik dezelve op het vuur , zoo lang tot

dat een druppel water op het dekzel ge^,

ftort zagtjes fiste.

Koud geworden zynde , liet ik de Tinc^*

tuur voorzichtig doorlekken. De door-
gelekte TinCiuur was zeer verzadigd,

hoog Robyn kleurig , en als 't ware met
een weinig OranJQ vermengd; ^ynde de

ünaak
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fmaak zeer doordringende , harstachtig

,

en eenige droogheid op de tong en in de

keel nalatende*

De gewoone TinCluur van Gomlak
wordt meest al bereid uit Gomlak , een

. gedeelte aluin , en flappen geest van le-

pelbladen {Spiritus Cochlearia debilior).

Men voegt 'er den aluin , zoo veel ik

wete, by, om deze Tinüuur gefchikter

te maken tot een Antiscorbutiscb gebruik

:

ook deelt de aluin een lichte fcharlaken-

kleur daar aan mede. Dit doet de aluin

altoos, zoo veel ik wete, by die lichaa-

men , welke een Carmojyn kleur afgeven:

en dat de Gomlak, om deze kleur te ge-

ven , ook in de zyde en wolle verweryen
gebruikt wordt is bekend, waar over
men den zeer beroemden h E L l o T kan
(d) nazien.

Dat echter deze flappe geest van le-

pelbladen veele onontbondene harstdee-

len te rug laat , zal de volgende proeve
bevestigen.

Ik deed één once van deze PapiniaaU'

fcJje Tinduur in een groot zuikerglas ; en
goot 'er zoo veel water by, tot dat ik

een achter het glas geplaatst voorwerp
R 2 on-

(d) Traitefur Ie tehidre des La'mes. Ch. XV.
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onderfcheiden konde. Hier toe werden
vereischt 242 oneen water. Eèn once
van de gewoone Tinctuur (zonder zand
of ander hulpmiddel bereid) werdt door
52 oneen water even zoo doorfchynende.
Wel is waar dat de vergelyking dezer

TmCiuur eenige uitzondering lydt; want

1. In de gewoone Tinctuur neemt
men een halve once Gomlak ,en 8,

oneen flappen geest.

2. By de gewoone Tinctuur is de
Spiritus flapper ; en dus water-
achtiger.

Doch laat de Spiritus y het geen niet

wel te bepalen is, | flapper zyn geweest,
en ook by de gewoone Tinctuur minder
Gomlak , nochtans zal , na aftrek hier
van, de Bapiniaanjehe Tinctuur flerker

zyn. Ik zwyge , dat by de gewoone trek-

king veele onopgeloste deeltjes der Gom-
lak onnut verloren gaan , welke zeer ge-

makkelyk hadden konnen ontbonden
worden, indien men een flerker fchei-

vocht gebruikt had , het welk men dan

,

om te verflappen , met water had kon-
nen verdunnen. Men zegt : de flappe

geest wordt alleen gebruikt met oog-

^Tierkom de gomachtige deeltjes derGom-
JUk
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lak te ontbinden , als waar in de voornaam-
fte zuiverende Antifcorbutifche kracht ge-
legen is, en dat men dit oogmerk door een
fterkeren geest, als meer harstdeeltjes ont-
bindende , niet verkrygen kan. Doch dit
al eens aangenomen zynde, zal het altoos
waar zyn, datmen dannochmetgewoonen
flappen geest, zonder bydoen van aluin,
door middel van den Papiniaanfchen pot

,

een veel krachtiger TinCluurverkrygen zal.
Gelooft men verders, dat men in deze ge-
woone wyze alleen eene ontbinding der
gomdeeitjes verkrygt , dan wordt men
bedrogen; wyl de Spiritueufe deeltjes,
welke noch min of meer by dezen flap-
pen geest gemengd zyn, volflrekt eeni-
ge harstachtige deeltjes zullen ont-
binden ; zoo als door een proeve
met water, uit de troebelwording , en
het bezakzel,aftenemen is. Denkt men,
dat de gomdeeitjes hier alleen vereischt
worden, dan kan men zeer wel zulke
Ttnciuur verkrygen, door de Gomlak
met alum en 't een of ander gedefinieerd
water te koken ; waar omtrent menm de Hoogduitfche Dispenfatoria (e)
veele voorbeelden vindt.

R 3 Op

t-S? ^^^ ^^^'^'^^ ^"^^^^ ^^ namacop, Wirtenhergica
ïyoo. p. 209.

^ '^
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Op de overgeblevene fceces , noch voch-
tig zynde door den aanhangenden Spiri-

tus f goot ik op nieuw twee once?2 van den-

zelfden voorloop, en behandelde de uit-

trekking als voren.

De doorgelekte TinCluur was fterk ge-

kleurd , doch meer geelachtig.

Eèn once hier van werdt met 115 on-

een water even zoo doorfchynende als

de voorgaande.
Ik perfle de te rug geblevene foeces 200

fterk uit als mooglyk was. Het over-

geblevene had een vuile , donkere vio-

letkleur , welke kleur ook aan het lin-

nen was medegedeeld. De zelfllandig-

heid was taay. Gedroogd zynde, was
de kleurmeer bruinachtig,had geen fmaak.
Het woeg één drachmaQXi twtQfcrupels

:

dus 'er vier fcrupels van de zelfftan-

digheid van 3 drachma Gomlak noodig

waren geweest om 6 omen voorloop 200
ilerk te tindureren.

Om te ontdekken wat 'er noch in de

fooces te rug gebleven was , liet ik de-

zelve met yier oneen water op een fterk

vuur in é.QX\Papmaanfchen pot uittrekken,

Pe ftofFe had zich onder dit trekken

tot eene korst by één gezet , en lag op

de oppervlakte van het water, waar gan
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men een naauwlyks merkbaare kleur ont-

dekte. De deeltjes dezer korst waren
niet in één gefmolten, maar zaten los

aan malkanderen.

Hier uit blykt, dat de voorloop al het

gene, 't welk daar in oplosbaar was, had
ontbonden.
Eer ik hier van afftappe , zal het

;

dunkt my, niet ondienftig zyn alhier ee-

ne aanmerking omtrent de Gomlak me-;

de te deelen.

Men vindt gemeenlyk drie foorten van,

Gomlak:

1. In bacuUsy floklak,

2. In granis , zaadlak,

3. In tabulis , plaat of fchellak.

De eerfle is natuurlyk : de tweede is

alleen van de ftokjes afgefcheiden tot

greinen : de derde is gefmolten en ge-

zuiverd zaadlak.

'Er zyn zeer veelen, die het onder*
fcheid tusfchen deze foorten ingeene aan-
merking nemen , en maar gebruiken 't

geen hun best fchikt. De lloklak is ech-
ter, als natuurlyk zynde, de beste, en
zal altoos de beste Tinctuur geven. De
zaadlak zou wel even goed zyn , indien
men verzekerd was , dat zy altoos

R 4 zui-
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a^iiïver was. Doch het is zeer zeldzaam
dezelve zuiver te koop te vinden , want
volgens de berichten der geloofwaardige

fte fchryveren over de Materies Medica
en Natuurlyke Hiflorie, heeft de zaad-
lak by de Indianen reeds gediend tot het
Verwen hunner pylen en ander huisraad;
anderen zeggen, dat zy reeds in de zyde
en wolle verweryen gebezigd is geweest
tot het fcharlaken verwen ; doch nader-
hand weer gedroogd en verkocht, Hoe
veele, door water en aluin oplosbare,
deeltjes heeft zy dan niet reeds verloren?
Zoo men verders de gekochte zaadlak
naauwkeurig vergelykt by de fris van de
ftokjes genomene greinen , zal men zien

,

dat de laafte helderder en hooger ge-

kleurd zy ; daar de fchellak reeds de
werking van het vuur , 't welk ,'om dezel-

ve te fmelten , al vry flerk moet zyn ,

heeft ondergaan , en dus veele natuur-

lyke vlugge deeltjes verloren heeft.

Hier uit blykt derhalven, dat men
alleen de ftoklak tot een geneeskundig
gebruik moet nemen.

lVYF,
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VYFDE PROEVE.
TINCTURA CORT. PERÜVÏANI.

Om te onderzoeken of men , op de-

ze wyze, uit de Kina een krachtiger

Tinctuur konde trekken , dan op de ge-

woone wyze, liet ik èèn once beste Kina
tot grof poeder ftooten.

Ik nam , voor No. i , een halve once

van dit poeder, endeed het met 5 oneen

'goeden brandewyn in den Papiniaanfcben
pot ', makende denzelven allengs zoo heet

,

dat ik den vinger naauwlyks 2 feconden

op het dekzel konde houden.

Ik goot de koud gewordene TinClutir

op een met brandewyn nat gemaakte
linnen lap ; en perfle 'er al de Tinduur
met de handen uit.

Ik liet deze Tinctuur naauwkeurig
doorlekken en bewaarde 2e.

De andere halve once deed ik onder
No. 2, met 5 oneen van denzelfden bran-

dewynl, in een glaazen kolfje, floot de
opening op de gewoone wyze, en liet

de kolf dus twee dagen in een warm
zandbad ftaan. Verders behandelde ik

deze Tinctuur als de voorgaande.

De fmaak der Tinctuur No. i was
R 5 zeer
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zeer geestryk, en fterk verzadigd met
het byzonder bitter der Kina ; zelf kon-
de men de Kina aan den reuk wel onder-

kennen. De kleur was roodachtig , naast

overeenkomende met die der oranje-

fchillen: niet onaangenaam van fmaak.
Ik ontdekte wel alle deze eigenfchap-

pen in de Tinchmr No. 2 , doch in een
minderen trap. Ook was de fmaak meer
famentrekkende , en niet zoo aangenaam.
Schoon deze beide Tincturen zich vol-

komen doorfchynende lieten doorlek-

ken, werden zy echter, na verloop van
24 uuren , min of meer troebel.

Ik nam van ieder der Tincturen een
halve once; deedze in witte verglaasde

theefchaaltjes , en plaatfteze in zand op
een kachel, waarop dezelve allengs uit-

dampten. Naar mate zy warm werden

,

werden zy ook doorfchynender : en
wanneer 'er reeds een goed deel van den
Spiritus weggedampt was, vertoonden
'er zich, hier en daar, in 't vocht afzon-

derlyk , harstachtige deeltjes; en 'er ver-

fpreidde zich op de oppervlakte der beide
vochten een zeer dun harstachtig vliesje.

Het vocht der beide Tincturen geheel-

Jyk weggedampt zynde , bleef 'er een

fraaye,bUnkende, doorfchynende korst te

rug;
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rug ; waarin de harstachtige deeltjes zich

takswyze verfpreid hadden. Echter

waren deze overvloedigqr in No. i , dan

in No. 2, Defmaak van beiden was aan-

genaam bitter , doch iets meerder fa-

mentrekkende in No. 2.

Deze korflen voorzichtig afgefchraapt

zynde , was 'er

van No. i overgebleven i8 greinen.

No. 2 — 14 greinen.

Hier uit bleek, dat 'er van een zelfde

hoeveelheid Kina, met eenzelfde hoe-

veelheid brandewyn, meerdere deeltjes

door de olla Papiniana waren ontbon-

den , dan door de gewoone trekking.

Om de werking in deze Machine te-

gen de gewoone koking te onderzoe-

ken; verdeelde ik de, na het uitpersfen

der Tinctuur , overgeblevene fmes ,

door een zacht vuur gedroogd zynde,
in twee gelyke deelen.

A. De eene helft deed ik met 4 omen
water in den pot, en maakte denzelven

zoo heet, dat een druppel water oogen-

blikkelyk op het dekzel fiste.

B. De andere helft kookte ik met T2

tincen regenwater in een koper vertind

pannetje, tot 'er 4 oneen overbleven.

Het afkookzel van A was donker
jbnün
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bruin van kleur; fmakende naar Kina;
doch weinig bitter.

Dat van B was veel dunner ; licht geel-

achtig bruin; en was byna fmakeloos.

Op beide deze afkookzels lag een

naauwlyks merkbaar vliesje. Dit was
daar uit ontftaan , wy^ men , by de uit-

persfmg der TinCluur , allen Spiritus 'er

niet zoo volkomen kan uitpersfen, of

'er blyft noch altoos iets aan de foeces

vast zitten. Schoon nu wel by de droo-

ging diQZ&r foeces de Spiritus wegvliegt,

laat ze echter de by zich hebbende
harstdeeltjes gedeeltelyk in de Joeces te

rug , welke zich nu op de oppervlak-

te van het waterig afkookzel vertoon-

den.

Na dat deze beide afkookzels door
flilftaan helder geworden waren, nam
ik van ieder 2 oneen , en liet het vocht
in porceleine fchoteltjes langzaam af-

dampen.
Van A bleef over een bruine, half-

doorfchynende korst , hier en daar met
eenige weinige bruinere , harstachtige

ihpjes. Deze zeer dunne korst was bit-

terachtig, gomachtig, en zeer taay.

Die van B was ook half doorfchynen-
de^doch meer geelachtig, en eenigzins,

als
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als 't ware, naar het roode hellende; min-

der bitterachtig, minder met ftipjes

voorzien.

Het was my niet mooglyk de2;e taaye

korst af te fchrapen : dus ik het verfchil

der zwaarte niet onderzoeken konde:
ik zag echter wel dat 'er van A meerder
was overgebleven.

ZESDE PROEVE:
TINCTURA RHABARBARI.

Ik fneed een halve once beste Rhabar^
her in zeer dunne fchyfjes; deedze met
5 omen goeden brandewyn in de Papini-

aanfcbe Machine, Den pot zoo heet ge-

maakt hebbende dat ik de vingeren

naauwlyks 2 feconden op het dekzel
konde houden , liet ik denzelven op het
vuur koud worden.
Daarna perfte ik alle TinCluur door

een met brandewyn nat gemaakten lin-

nen doek.

De TmCiuur was dikker dan gewoon-
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lyk ; zeer geestryk, en van fmaak als

Rhabarber ; de reuk was aangenaam
,

zacht ; en de kleur veel fterker dan ge-

woonlyk. — Wyl de doorlekking zeer

langzaam gefchiedde^ heb ik^ om de Tim-
tuur op het filtrum niet te lang aan de
lucht bloot te ftellen, dezelve door ftÜ

ftaan laten helder worden. — Het over-

geblevene, fchoonfterk uitgeperst, had-
de, door de noch aanhangende deeltjes

der TinCïuur,eGn noch eenigzins bitteren

en famentrekkenden fmaak.

Ik goot derhalven op dit overblyfzel

noch li ome wyngeest: roerde alles in

een fteenen mortiertje wel door malkan-
deren; en perfte het vocht door een lin-

nen lap. Dit aftrekzel was licht rood van
kleur. De hier van overgeblevene yè?-

ces, lang gekaauwd, waren byna fma-

keloos, en op het laafte flymig. Na ze

langzaam te hebben gedroogd, ftoote ik

ze tot poeder, en kookte ze met 8 omen
water. Het afkookzel was eenigzins

vuil geelachtig van kleur, en de fmaak
zeer weinig famentrekkende. Een fterke

binding van Vitriolum Martis bracht zeer

\^einig verandering hier by te weeg.

Deze proeven , met alle naauwkeurig-
heid
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heid genomen, bewyzen genoegzaam,
dat, by aldien men deze wyze van be-

reiding der Tincturen in de Apotheken wil-

de invoeren , men veel fpoediger , ert

min kostbaare niet alleen, maar ook veel

krachtiger Tincturen zou verkrygen.

Veelen zullen hier misfchien tegen in-

brengen, dat zoodanig eene Machine y

zoo ze eenigzins groot zal zyn , zeer
kostbaar is , en dat men voor het zelfde
geld veele kolven of Phioolen zou konnen
koopen. Dit is echter eene tegenwer-
ping, die geen grond altoos heeft; want
ik ben verzekerd , dat men dergelyke
Machine veel langer zal konnen gebrui-
ken , dan zoo veele glaazen als men voor
dien prys zou konnen koopen. En of
dit noch niet genoeg ware; hoe veel vuur
wint men 'er niet door uit? en wel voor-
naamlyk, welken dienst doet men dus
niet aan de geneeskonst? behalven noch
andere, van zelfs in 't oog loopende, voor-
deden.

Schoon ik nu wel myne proeven alleen
met enkelde Tincturen genomen hebbe;
blykt echter uit den aart der bewerking,
dat men met even het zelfde nut en voor-
<ieel alle foorten van famengeftelde Tific-

turen tn Elixers, op deze wyze, berciden^

kanj
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kan ; te meer zoo men in aanmerking-

neemt; d^t de famengeftelde TinClurentxi

Elixers niet altoos beftaan uit zoodanige
enkelde , welker deelen alle door een
zelfden trap van warmte oplosbaar zyn ;

daar echter in de gewoone wyze van
trekken , die , welker deelen vast famen-
hangen, met die, welker famenhang losfer

is, een zelfden graad van warmte verkry-
gen.

Ik zal , ten befluite , alhier noch mel-
den , het geen ik in het nemen dezer
proeven heb aangemerkt.

I. Dat men in 't nemen van naauw-
keurige proeven geen gemeenen brande-
wyn moet neemen , ten minften niet , zoo
dezelve bruinachtig is. Best is dat men
neme overgehaalden brandewyn , met
duiver water , volgens genomene proeve,
tot den trap van goeden brandewyn ver-

flapt. De brandewyn, voornaamlyk de
oude , heeft door het flaan in eikenhou-
ten fusten, eenige harstachtige en andere
deeltjes van het eikenhout ontbonden en
tot zich genomen : en daar deze deeltjes

,

wanneer de proef TinCiuur wordt uitge-

dampt,te rug biyveri, kan men,voornaam-
lyk by zeer aandoenlyken , niet naauv^-^

keurig op het overblyfeel ilaat maken-
Dat



BEREIDING HER TINCTUREN. 273

Dat zeer dikwils de gewoone brande-

wyn veele zoodanige vreemde deeltjes

bezit, kan men, na het uitdampen van
eene hoeveelheid brandewyn , ten klaar-

ften ontdekken.

2. Men heeft dus niet noodig de harst-

achtige Tincturen door bydoen van loog-

zout fcherper te maken.

3. Men ziet, dat men, op deze wyze
te werk gaande, meerder fcheivocht kan
nemen, dan by de gewoone trekking,

wyl by deze laafte noch veele onopge-
loste deelen te rug blyven.

Dit geeft by kostbaare Tincturen een
merkelyk voordeel.

4. Men ontbindt op deze wyze alles

,

wat door het genomen fcheivocht im-
mer in de lichaamen oplosbaar is.

5. De trekking der Tincturen gefchiedt

op deze wyze veel fpoediger dan ge-

woonlyk : welk voordeel geeft het b. v.

niet , wanneer men op deze wyze in 5
of 6 uuren zoo veel kan doen, als an-
ders in driemaal 24 uuren ?

6. Men behoudt in deze bewerking al-

le vlugge deelen , zoo wel van den Spiri-'

tus als van de lichaamen die men uittrekt,

en die met mogelykheid in eene trekking
behouden konnen worden. En om dit

II. Deel, S nood-
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noodzakelyk vereischte was deze wyze
alleen waardig in 't werk gefteld te wor-
den.

7. De affchraping .der korften van de
uitgedampte Tincturen moet voorzich-

tig, met 'er een papier boven te houden,
gefchieden : wyl 'er anders veele fluk-

jes wegfpringen.

8. In het onderzoeken der gemaakte
Tincturen door water , om uit derzelver

meerdere of mindere troebelwording, en

daar opvolgende doorfchynendheid door
verdunning met meerder water , de meer-
dere of mindere fterkte te ontdekken ,

moet men wel zorge dragen van altoos

evenwyde flesfen , en van één foort van
glas , te nemen. Want de doorfchy-

nendheid gefchiedt eerder in een naauwe
dan in een wyde fles , wyl de lichtftraa-

len in de laafte meer tegenftand vinden.

VER-
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VERKLARING
DERFIGUREN.

FIG. I.

aaaa. De mond der Machine,

a b. De bovenfte vlakke rand , waar op het
dekzel rust.

b a. De dikte der Machine , welke één
duim zyn moet.

bbbb. De grootte der geheele Machine, welke
zoo groot moet zyn, dat zy twee
maaten (menfura) bevatten kan.

cc. De fchroef.

dd. De moer, waar in de fchroef loopt.

ee. Een beweegbaar handvat, waar mede
de fchroef wordt gedraaid.

ff. Een yzeren rand, waar aan de beide vier-

kante ilylen worden vastgehecht.

gg. De fchroef, waar mede de ftylen aan den
yzeren ring worden vastgefchroefd.

FIG. II.

aaaa. Een rond dekzel.

ac. De dikte van het dekzel, zynde èèn
duim.

c. Een hoogte in 't midden van het dek-
zel , waar op de fchroef nederdaalt.

d. Een holligheid de fchroef ontvangende.

FIG. III.

aaaa. Een ring van 6 dik vloey papier.

^Ji: Ss
"^"^

De
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De verandering , welke ik , zoo als gezegd heb-
be , daaraan heb gemaakt , beftaac daar in

,

dat, in plaats dat de ftylen en de dwars-
balk uit èèn fluk zyn , ik den balk afzonder-

' lyk heb gelaaten , om , door middel van 2

fchroeven, aan de ftylen, gelyk uit FIG.
IV" blykt , te konnen worden vastgefchroefd.

In plaats van de fchroeven gg, in de eerfte

FIG. hebbe ik de ftylen aan den yzeren ring

doen vast klinken , zoo als uit FIG. V
blykt. Het viel my dus gemakkelyker om
den yzeren ring en de ftylen 'er af te doen

,

wanneer ik het vocht uit den pot wilde
gieten.

WAAR-
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OMTRENT

DE GESTELDHEID EN GROElJING DER

Z E E-POLYPEN,
DOOR

LEENDERT BOMME.

(ijjnder de meenigvuldige wonderen
van konst-gewrochten , welke de groote

Schepper in de onderfcheidene rangen
der fchepfelen heeft ten toon gefield,

zyn geen van deminfle de insecten,
welke , naar mate zy kleiner zyn , door
onoplettendheid over het hoofd worden
gezien, doch,naauwkeurig gadegeflagen

2ynde,eenen grooten fchat van zeldzaame
wonderen betonen te bevatten, hunnen
wyzen Schepper overwaardig,en ons by
eene aandachtige befchouwing opleiden-

de tot aanbidding en verheerlyking van
het goedertieren en almachtig Opper-
wezen,

S 3 In
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In het wyd uitgeftrekte ryk van ge-

korven dieren leveren de wateren een
onnoemelyk aantal op, en vooral de

ZQQ , welke ten rechte door den koning-
lyken dichter david gezegd wordt
daar van te wriemelen zonder getal.

Evenwel zyn dezelve het minst onder
alle de fchepfelen nagefpoord en in een
behoorlyk daglicht gefield.— Gelyk
alle Infeden verwonderenswaardig zyn,
ZiOo is het geflacht der polypen, fe-

dert weinige jaaren eerst naauwkeurig
ontdekt en befchreven , by uitftek aan-
merkelyk , en een zorgvuldig onder-
zoek dubbel waardig.

De Natuurkenners, welken de gefcha-

pene wezens op dezen aardbol in ry-

ken , foorten en gedachten verdeeld heb^
ben, bemerkten reeds voorlang eene
naauwe aaneenfchakeling tusfchen de
onderfcheidene rangen, en voorfpeldenj
op grond van hunne waarnemingen, dat
men met den tyd noch meer ongevoe^
lige opklimmingen en vereeniging in de
fchepfelen zou ontdekken,—> De uit^

komst en ondervinding hebben aan die

verwachting beantwoord, en hun g^voc-^

Jen ^llerduidelykst bewaarheid 'm het

ge-
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geflacht der Polypen , waar in de aanbid-

delyke Schepper het ryk der planten

met dat der dieren heeft vereenigd, of

ook wel in vele Xee-pohpen het ryk der

dieren met dat van de fteenen ; zoo dat

hier in één onderwerp de drie ryken der

nature zyn famengevoegd , en deze

fchepfels met goed recht Dier-Planten

geheten worden , zynde het moeilyk te

bepalen, welk van deze ryken in fom-

mige Polypen de overhand heeft , voor-

al of dat der planten, dan wel der die-

ren, in dezelven meer doorflraalt en

zichtbaar is.

Zonder my in eene algemeene be-

fchryving der Polypen en derzelver ont-

dekking in te laten, als 't welke ten op-

zichte der Polypen in het zoet water ge-

fchiedde door de Heeren trembley,
3 AKER, LEDERMULLER, en OVCr

die in het zout water door de Heeren

RASTER, ELLis en PALLAS met de

vermeerderingen van den Heer bod-
DAERT, zal ik my byzonder bepalen

tot waarnemingen , die eenig meerder

Uct^t tot de kennis van derzelver gefteld-

heid en groeijing aan de hand geven.

Hier toe werde ik opgewekt 200 door

S 4 het
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het lezen der keurige en aangenaame
Natuurkundige Uitfpanningen van den
geleerden en wyd-beroemden ba ster,
als door Deszelfs byzondere aanmoedi-
gingen op eene verplichtende wyze aan
my fchriftelyk gedaan,— De- gunftige

legging van myn buiten-verblyf, als na-

by het zee-ftrand zynde, gaf my daar
toe bekwaame gelegenheid, — De be-

trekking , welke ik heb tot het Zeeuwsch
Genootfchap, en myne belofte by een
vorig bericht gedaan , verplichten my
om , 't gene ik omtrent de Polypen waar-
nam , thans by aanvang flukswyze mede
te deelen,

In den na-zomer van het jaar 1768 ge-

lukte het my , op myne buitenplaats

,

een tamelyk aantal van Arm-Polypen en
Pluim-Polypen , benevens zeer vele In-

feden tot de bastaard Polypen behooren-
de, in het zoet water te vinden, doch
die door anderen, hier boven gemeld,
zeer naauwkeurig zyn befchreven , gelyk
ik door eigen» ondervinding kan bevesti-

gen. Dit wekte my op om ook de 2ee^
Polypen op te fpooren , welke ik , in 't

begin van wynmaand deszelfden jaars,

by het visfchen op ons zee-flrand, ge-

luk.^
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iukkig bekwam. Onder vele andere zee-

wieren , in de netten opgehaald , be-

v^ondt zich ook de Coralina Tubularia la-^

ryngi jimilis met de fraaye Inkarnaat^

Polypen, waar op ik aanftonds befloot

myne waarnemingen te doen. Ik heb
ze naderhand verfcheiden maaien versch

gekregen, en den gantfchen winter in

glazen met zee-water bewaard , zoo dat

ik geduurende den tyd van vyftien maan-
den de onderfcheidene veranderingen
Eeer naauwkenrig heb konnen opmerken.
Wyders , om hier in des te beter te Ha-

gen , liet ik voor myn ftaande Microscoop

,

door ADAMS gemaakt', vervaardigen
een houten voet met een vorkswyze
ftoeltie of gafFeltie, dat hooger en laa-

ger kan gefchoven worden , om het Mi-
croscoop horizontaal tegen de glazen vies

te konnen aanleggen , en dus naauwkeu-
rig te zien, wat daar in gefchiedde , zon-
der dat 'er eenige noodzaak was om het
voorwerp daar uit te nemen of te roeren.

De Polypen worden verfcheidenlyk
verdeeld : ik bepale die tot myn oog-
merk , en zoo ver die door my zyn waar-
genomen , tot twee foorten , waar van het
eene in celletjes ^ buisjes of andere korst-

S 5 ach-
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achtige omwindfels is befloten en huis-

vest, het andere, daar van verfleken,

(legs met een huid is gedekt.

Het hoofd of bloem-gelykend deel van
het eerfte foort is fomtyds afgefcheiden

van zyne woning of celle, 't gene altoos

vroeg of laat voor 't zelve een doodelyk
gevolg heeft.

Eenigen van het tweede foort maken
Zich. ook wel een koker of huizing , of
hechten zich aan eenig vast lichaam ,

waar van zy niet dan met geweld zyn
af te fcheuren.

Zy allenhebben een groot getal armen,
pooten , of zuigers , en worden daar
van Polypi of veelvoeten genoemd.
Het eerfte foort heeft de meefte over-

eenkomst met de planten, en eene vol-

komene gedaante van wortels , ftam

,

takken, knoppen en bloemen , welke
twee laafte deelen eigenlyk de Polyp ge-

naamd worden , of Ichoon hy zich ver-

der uitftrekke door den geheelen ftam
en takken, en het mergachtige deel daar

van uitmake.
De verfchillende gedaante en gefteld-

heid van deze dier-planten geeft aanlei-

ding tot derzelver verdeelingen , naar

hunne pnderfcheidene hardigheid ; in co-

ra-
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ralynen , hoorngewasfen , korstgewas^

fen,fponsgewasfen en coraalen, en we-
gens hunne gedaante in blaasachtige ,

pypachtige , celachtige of in leden ver-

deelde coralynen , gelyk de Heer e l Li s

,

in 2yn werk over de coraal-gewasfen

,

zeer fraay heeft, befchreven en afgebeeld.

Genoegzaam alle deze Polypen zyn
zeer klein , en vele niet wel zichtbaar als

door vergrootglazen. — De zoet-water

pluim- of vederbos-gelykende Polypus
heeft met dit foort ook veel overeen-

komst.
Het andere foort van Polypen , zonder

celletjes of huisjes, is doorgaans grooter,

en breidt zich uit tot byna de grootfte

fchepfelen , welke zich in de zee bevin^

den. — Dezen hebben de meefte over-

eenkomst met dtArm-Polypen in het zoet

water , door den Heer trembley ont^

dekt en befchreven, Myne waarneming
gen hebben zich meest tot het eerfte,

foort, de huisjes Polypen^ bepaalcj,

In het algemeen heb ik bevonden, dat
zy een wortel hebben , die in fommigen
penachtig , in anderen plat , rond of
ovaal is ; voorts een of meer takken

,

Itammen die wederom verfcheiden' uit^

fchie-
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fchietingen vormen en geheel uit ledea
beftaan : zelfs in de Coralina Tubularia

,

die een doorgaande buis fchynt te zyn,
vindt men afdeelingen , gemerkt door rin-

gen , tot zes of zeven toe , aan elke fcheut,

die gemaakt wordt, gelyk my de on-
dervinding geleerd heeft.

Die van het blaasachtig en Celachtig

Coralyn zyn vee] duidelyker; alle deze
buizen of takken, behalven in de Co-
ralina Tubularia, eindigen in een cel^

blaas- of kelk-gelykend lichaam , waar
in het bovenfte of bloem-gelykend deel

der Polypen zich verfchuilt, kan uitfte-

ken en weder intrekken.

In aUe deze takken is een witte merg-
achtige draad, die zich duidelyk in be-
weging vertoont , mede het lichaam van
het dier helpt uitmaken, en zich verdef

by het kelkje aan het bloem-gelykend
deel van den Po/yp met een dunnen hals

aanvoegt.

De koker of het bekleedfel van het
dier is hoornachtig , fteenachtig , van
eene helder doorfchynende kleur, welke
door het daar in vervat wit mergachtig
lichaam de Coralina zich melkwit doet

vertoonen; van onderen meer geelach-

tig en ondoorzichtig.
Het
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Het toppunt van het meug eindigt

,

gelyk gezegd is , in een bloem-gelykend
lichaam, dat de gedaante heeft van een
peer , ronden bol , of ook wel van een
fcepter ^ omringd met armen van acht
tot twee en twintig fluks, zeer beweeg-
baar; de kleur daar van is wit, bleek-

rood en ook Inkarnaat ; de armen zyn
allen wit: en dit wordt eigenlyk de Po/yp
genaamd , welke in de cel- en blaas-Po-

lypen een kelk of celletje heeft , zynde
eene verlenging van den hoornachtigen
koker.

De beweging dezer fchepfelen is ver-

fcheiden in de verfchillende foorten. In
den Inkarnaat-Polyp beweegt zich fom-
tyds een groot deel van den koker, al-

thans de laaste en noch verfche fcheut,

die wel de hals of ftaart van den Polyp
hiet , de lengte van een duim of meer-
der hebbende, buigt en draait zich in

alle richtingen.— In andere Polypen is

dezelve onbeweegbaar, fchoon zy het
vermogen hebben om zich uit te ftrek-

ken, en weder in hunne kelken ol cellen

in te trekken , met mindere ofmeerdere
fchielykheid. In allen bewegen zich de
armen en het peerachtig geflel : zelfs ge-

fchiedt
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fchiedt in eenigen de beweging doof
!zwemmen buiten hun kelkje.

De groeijing is in allen ^ welke door
my waargenomen zyn, bevonden te ge-

fchieden door uitfchieting uit den moe-
der-tak : echter verbeelde ik my , dat

het ook door zaad-ftoffen gefchiede.

Dan alzoo ^'er in de verfchillende foor-

ten een merkelyk onderfcheid in den
voortgang der groeijinge plaats vindt

,

zal ik dit ftuk wat uitvoeriger behande-
len , en thans beginnen met de Inkarnaat-
Polypen,

Deze, door den Heer baster dus
genoemd en naauwkeurig befchreven,
tefFens met hun plant-geftel geheten Co-
ralina Tubidaria laryngi Jimiiis , behoo-
ren tot de Pyp-Cordynen van de Hee-
ren ellis en pallas.
Toen ik dezelve in wynmaand 'sjaars

1768 allereerst ontdekte, befloot ikaan-

ftonds myne waarnemingen daar op te

doen, als die onbetwistbaar van de groot-

fte en fraayfte Polypen zyn , zoo in ge-

daante als kleur.

Dewyl ik die van verfchillende groot-

te heb gezien, verdeele ik deze in ge-

3 woo-
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woone of enkele , en in groote of dub-

bele, welke laasten voorzien zyn met
vele bes-gelyke lichaamen, die als een
krans het peerachtig lichaam omringen.

De groote vonde ik alleen in het voor-
jaar, vooral in grasmaand, en ook in

herfstmaand; doch de kleine geduuren-
de het gehêele jaar, behalven in de
koudfte winter-maanden.

De gedaante van den gewoonen Inkar-
naat-Polyp is zeer overeenkomftig met de
afbeelding, welke de Heer baster daar
van geeft in zyne Natuurkundige Üitfpan-
ningen^Vl, 2 en 3 ; alleen waren de armen

,

door my gezien , veel dunner en teede-
rer. Het lichaam bevonde ik, zoo als

daar befchreven wordt, peerachtig van
gedaante , met zyn kloekfte deel op een
plat rond fteunende; voorts met een
kleinen hals, die ligtelyk afbreekt, ge-
hecht aan het ftaart-end of merg , dat
in de Tubularia infteekt. Dit peerach-
tig geftel is omringd met twee kringen
van armen, van onderen aan den bol
met twintig , en van boven aan den top
met veertien , aan Welk bovenénd my
ook toefchynt de mond of opening te

zya
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zynom de fpyzen tot zich te nemen. Ook-
heb ik opgemerkt, dat de Po/yp dit peer-

achtig geftel zeer kan veranderen , zoo
dat het zich fomtyds rond , of ook wel
rolachtig vertoone. Het is van een
fraaye Inkarnaat roode kleur, met een
wit vlies overtogen. De armen zyn wit;

zeer ruw en gekarteld als fegrein leder;

by het aanraken met een pen , daar aan
vasthoudende, 't zy door hunne zui-

ging of ruwheid ; wyders in eene geduu-
rige beweging van uitbreiding als een
krans, en van wedertoefluiting om het
]ichaam van den Polyp , zoo tot verkry-

ging van fpys , als tot beveiliging van
den Polyp zeiven ingericht , als die geen
fchuilplaats heeft gelyk de andere Poly-

pen, en zich in zyn buis niet kan in-

trekken,— De buis is aan de top-einden
duidelyk te zien , vervuld met een rood
vocht , 't welk by het afvallen van den
Polyp Q^n blyk geeft, dat een volgende
op weg is om daar uit voort te fpruiten,

't gene tot drie en viermaalen, fomtyds
dikwyler

, gefchiedt , zoo als hierna zal

gezegd worden.

De groote of dubbele Inkarnaat-Po-

lyperiy welke ik in gras- en herfst-maand
des
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des jaars 1769 heb bekomen , waren 200
wel ten aanzien van de bosfen als van
de Polypen zelven veel grooter. Een
van deze bosfen of planten is in zyne
natuurlyke grootte afgebeeld Fig. i , en
de Polyp Fig. 2, welke laaste vergroot
wordt vertoond Fig. 3 en 4. De Poly-

pen op den bos ftaande zyn kleiner en
van den tweeden bloey , na dat de zwaar-
fle waren afgevallen. De grootte van
deze plant was i| duim in den midden-
lyn, by de drie duimen hoog, met meer
dan tachtig takjes van Polypen bezet,

't gene eene luifteryke vertooning vorm-
de. — De gedaante van het lichaam de-

zer Polypen was eenerlye als van de klei-

ne , doch merkelyk grooter , en on-
der aan het peerachtig geftel met een
dubbelen krans van bes-gelykende li-

chaamen trosgewyze aan één verbon-
den. — De kleur is mede Inkarnaat
rood , maar met een dik wit vlies omto-
gen, gelyk Fig, 5. zich vertoont in 't

wit en 't zwart, aan een groepje van
vier bezien.

Deze Polypen , door een vergroot-glas
gezien , gaven geen minder fchoone ver-
tooning dan de geheele plant ; op 't bloo-

II, Deel. T te
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te aanzien zeer gelyk aan een papaver-
bloem of een Amaranthus , gelyk zy af-

gebeeld zyn Fig. 3, en op zyde Fig. 4.

Deze Polypen, welke ik op den ne-

gentienden van grasmaand 1769 aan het
llrand vischte, begonden op den twee-
den dag af te vallen , en waren alle op
den derden dag van hunne ftelen af en
op den grond van het glas gezakt. Zy
konden niet zwemmen, maar maakten
met de armen eene geduurige beweging.
Ik heb ze dus noch vyfdagen levendig en
in beweging gezien. De bes-gelyke li-

chaamen fcheidden zich af van den Po

-

lypf en werden noch een langen tyd
versch door my bewaard, die echter
daar uit niets heb zien voortkomen : zy
moesten zorgvuldig voor warmte bevei-

ligd worden , of bedierven ras. Doch
de plantbosfen heb ik , met ververfchen
van zout water om de twee dagen , ee-

nen geruimen tyd bewaard , waar door
my gelegenheid werdt gegeven om den
groey zeer naauwkeurig en trapswyze
na te gaan, waar omtrent ik my wat
breeder zal uitlaten , niet bewust zynde,

dat dit ftuk door anderen is waargeno-,

men en befchreven.
De
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De eerfte Inkarnaat-Poïypen ,6.oox my
in Wynmaand 's jaars 1768 gevonden,

waren van de kleine foort , doch ruim

200 groot als die , welke zyn afgebeeld

by de Heeren baster , ellis en

pALLAS. Deze planten hadden eenen

penachtigen wortel, en omtrent dertig

takken met bloeijende Polypen. — De-

ze vielen zoo ras niet af als de dubbele,

hier voren befchreven ; maar ik behield

die byna veertien dagen in vollen bloey

:

toen zag ik dezelve allengs verminderen,

en, na het onzichtbaar worden van de
Polypen , even aan de top-einden binnen
de buisjes zich een rood vocht als een
propje vertoonende , verbeeldde ik my

,

dat de Polypen zich voor eenigen tyd
hadden ingetrokken ter ruste , gelyk aan
den kelk- of blaas-geiyken Coralyn-Po-

lyp gefchiedt.

Ik zag na omtrent veertien dagen we-
derom Polypen a-s de vorige, en ftelde

derhalven vast , dat het dezelfde waren,
die uit de buizen zich weder naar buiten
Jiadden begeven. — Dezen bloeiden tot

in het laast van flachtmaand, en werden
toen allen onzichtbaar ; het roode vocht
was ook minder in de top^inden van de
buisjes. Ik dacbte derhalven , dat m

e. T 2 plant
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plant dood was en had uitgediend. —
Echter liet ik die in een glas met zee-

water den geheelen winter Haan, zon-

der verder daar op veel acht te nemen.

In fprokkelmaand des jaars 1769 be-

merkende , dat vele andere zee-wieren

,

die by my overwinterd hadden en dood
geleken, nieuwe Polypen van verfchei-

dene foorten voortbrachten, gedachte
ik ook aan de takjes Coralina Tubularia,

en voorzag die van versch zee-water.

Ik ontdekte daar op den twintigften van
lentemaand drie Inkarnaat-Polypen , ter-

wyl de verdere takjes met rood vocht
aan de toppen bezet my deden befluiten

,

dat de uitkoming der overigen mede niet

ver af was. Het bleek al haast, dat my-
ne gisfmg gegrond was : want het getal

was den dertigften derzelve maand reeds

tot twa.3i\f Polypen aangegroeid, die ver-

volgens noch vermeerderden.

Ik heb de trapswyze vorderingen hier

op waargenomen , en bevonden , dat de
voortzetting gefchiede door uitbotting en
voortfchieting , fomtyds op den top of

opening van de oude pyp , doch wel het

meest op de zyde van dezelve; dat al-

toos
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toos eerst de bloem of Polyp voorkome

,

en daarna allengs de fteelof ftaart , waar
op dezelve zit ; dat de Polyp zy befloten

in een vlies , even als de vrucht der die-

ren in het amnion , of een bot en bloem
in zyn bloembladen, welk vlies, wan-
neer het peerachtig lichaam des Polyps

uit de buis geboren is, vervolgens open
fcheurt, en den uitgang aan den Polyp
verleent , wanneer fomtyds het onder-
deel , of ook wel het bovenfte eerst ge-

zien worden , doch doorgaans allereerst

de armen, gelyk zulks is afgebeeld, Fig.

6 en 7, in een vergrooten fUnd.

Ik heb dit voor de eerfle maal waar-
genomen op den twintigflen van lente-

maand des jaars 1769, toen ik 's morgens
ten acht uure bemerkte, dat dicht by
het top-einde van de oude buis een wei-
nig op zyde zich voordeedt een Inkar-
naat-rood knopje als een kleine fpelde-
knop, rond van gedaante : 's avonds was
het zelve ruim driemaal zoo lang , en
rolachtig

: het vlies was reeds van onde-
ren gefcheurd,en daar openbaarden zich
de armen, als tipjes uitkomende.— Den
een en twintigflen kon ik 's morgens ook
ontdekken denbovenften rey armen,me-

T 3 de
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de als tipjes , en den witten ftaart offteel

,

waar op de Polyp zit , maar noch zeer
kort zynde.— Den volgenden dag was de
Polyp 's morgens in alle zyne deelen reeds

gevormd, alleen waren de armen wat
korter en in één gedrongen , meest ge-

floten dicht by den Polyp: 's avonds had
hy omtrent drie vierde deelen van zyne
gewoone grootte , en de onderfte armen
een vierde van hunne lengte , welke zich

begonden te openen. De witte ftaart

had ook driemaal de lengte van den Po-
lyp, en op een derde na zyne gewoone
lengte. — Vervolgens was de Polyp op
den vierentwintigflen geheel volkomen

,

de ftaart alleen noch eenige dagen aan-
groeijende. Dus was de Polyp in drie

of vier dagen geboren , en groot gewor-
den, —- Deze trapswyze groeijing heb
ik ook in vele anderen waargenomen,
en in allen dezelfde bevonden, behal-

ven dat by aanwasfchende warmte de
groey ruim zoo fchielyk gefchiedde.—
By verdere waarnemingen bevond ik

,

op den achtienden van grasmaand , dat
de Polypen zich in hunne armen floten

,

zeer verkleinden, en eindelyk op den
twintigilen derzelve maand geheel on-

zichtbaar wierden. En hoewel ik de-

zel-
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zelve geduurig van versch zee-water voor-

zag , heb ik geen Polypen meer kunnen
bekomen aan die planten, welke met
een bruinachtig mosch en groen hair-

gelykend gewasch begroeiden , zoo dat

ik die moelle wegdoen.

Uit het gene ik gezien had, befloot

ik dat deze Polypen by herhaling bloeijen,

met tusfchenpozingen van rust, 't welk
ik naderhand noch veel klaarder beves-

tigd zag in de groote Inkarnaat-Polypen ,

tot welke ik nu overgaa.

Deze groote foort bekwam ik, op den
negentienden van grasmaand 'sjaars 1769,
by het visfchen op het zee-ftrand naby
Oost-Kappelle. — Ik heb in de befchry-
ving , daar van hier boven gegeven , reeds

gemeld , dat zy allen op den derden dag,
na dat zy gevischt waren, van hunne
ftelen waren afgevallen : alleen op ééne
plant , welke een houtachtigen pen-wor-
tel had , ftonden noch eenige Polyp-knop-
pen^ die drie of vier dagen daarna vol-

komen voortkwamen , doch zonder den
bes-gelykenden krans daar om.

De groote bosfen , welke den een

entwintigflen van grasmaand hunne Po-
T4 iy-
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lypen door afvallen hadden verloren,

bewaarde ik, en zag, op den eerften

van bloeymaand daar aan volgende,
wederom nieuwe Polypen te voorfchyn
komen, doch kleiner dan in den vori-

gen bloey , niet zoo hoog-rood van
kleur, en hebbende geen bes-gelyke

lichaamen rondom het peerachtig ge-

ftel; alleen vertoonden zich eenige {lip-

jes als beginfels daar van op die plaats

,

waar men ze by de vorigen had gevon-
den. Dezen zyn afgebeeld in hunne
natuurlyke grootte aan den bos Fig. i

,

en een weinig vergroot Fig. 7. met het

noch aanhangend gefcheurd vlies , waar
in de Polyp voor zyne geboorte gefloten

was. — Deze bloey duurde tot den
twee en twintigften van die maand, wan-
neer zy begonden af te vallen, gelykzy
allen den vyfentwintigften verdwenen
"waren, hoewel ve'en niet afvielen, maar
ais in zich zeiven verteerden en te met
wierden. — Den negen en twintigften

van bloeymaand deszelfden jaars ont-
dekte ik wederom beginfelen van nieuw
uitkomende Polypen y die allen op den
derden van zomermaand in vollen bloey
ftonden, doch noch kleiner waren dan
de vorigen. — Dezen duurden tot vèr

in
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in zomermaand, en verdwenen toen al-

len : zelfs het mergachtig deel trok zich

ten grooten deele te rug , en liet de pyp
doorfchynend en ledig.— Wat moeite
ik nam , ik konde na dezen derden
bloey geen Polypen meer uit deze plan-

ten bekomen , maar zy begroeiden met
mosch en een groen draadachtig wier.

Ik heb op vele andere planten dezer
Coralina Tubularia waarnemingen ge-

daan , en alle dezelfde uitwerkfelen ge-

vonden op meest gelyke tyd-perken.

Voorts heb ik in dien zomer geene
Polypen als van de kleiner foort gevon-
den tot op den dertigflen van oogst-

maand, van welken dag af ik, tot half
herfstmaand, foortgelyke groote, als

in grasmaand deszelfden jaars, met
blaasjes of roode bes-gelykende lichaa-

men, ontdekte. — Ik heb die ook by
yerwisfeling van rust bloeijende gehad
in myne glazen tot ver in wintermaand,
den geheelen winter overgehouden, en
wederzien bloeijen uit dezelfde planten
in het begin van lentemaand des jaars

1770, toen zy wederom geheel verdwe-
nen.— Verfchynfelen,welke alle met vo-
rige waarnemingen overeenkwamen,

T 5 Hier
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Hier uit heb ik moeten befluiten , dat

de voorfchrevene Coralina Tubularia,

met Inkarnaat-Polypen bezet , na ee-

nigen tyd te hebben gebloeid , haar
bloemgelykend deel of Polyp affchie-

te en laate verdwynen; dan negen of
tien dagen ruste ; vervolgens nieuwe
Polypen voortbrenge , welke drie of
vier dagen tot hunnen vollen bloey noo-

dig hebben , en in dien ftaat van bloeijen

omtrent eenentwintig dagen ftand hou-
den , dan weder afvallen , met gely-

ke ruste en hervatting van nieuwen
bloey, ten minden driemaalen in één

zomer-faizoen. In den winter bevindt

zich de plant zonder Polypen, welke
vroeg in 't voorjaar zich op nieuw daar
aan openbaren.

Dit alles heb ik duidelyk in myne
glazen , met versch zee-water gevuld

,

ondervonden , waar uit ik met recht zal

mogen befluiten , dat zulks ook in de zee

gefchiede, met deze verandering, dat,

daar de Polypen in de glazen eiken bloey
allengs kleiner worden en na drie of

vier reizen gebloeid te hebben geheel

verfterven, de kracht van den P.olyp

in zee waarfchynlyk dezelfde bly^^ of
wel
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wel vermeerdere , en de herhalingen

meenigvuldiger gefchieden , waar door
die 2waare bosfen en planten van de-

^e foort , met hout- of fteenachtige tak-

ken en wortels bezet , veroorzaakt wor-
den , terwyl ieder nieuwe Poïyp een
nieuwen tak tot zynen ftaart ten ge-

volge heeft , waar in men zes of zeven
ringen ontdekt,— Dit gevolg zal men

,

myns oordeels, billyk aan de natuurly-

ke gei eldheid van het zee-water mo-
gen toekennen, boven dat in een glas,

't welk geduurig een zetfel nalaat, en
meer aan de warmte en bederf is bloot-

gefield.

Wyders fch^mt het my toe , dat dee-

ze Polyp in zyne grootfte kracht en
bloey zy in grasmaand en 't begin van
bloeymaand, en dan wederom in het

laast van oogstmaand en in herfstmaand,
wanneer de gemelde bes- of tepel-gely-

ke lichaamen zich in een groot aantal

rondom den Polyp bevinden. Ook ben
ik niet vreemd van het gevoelen, 'tgeen
de Heer baster vooronderftelt, dat
die bes-gelyke lichaamen in zich. bevat-
ten het zaad of vruchtbaarmakend be-

ginfel van eenen volgenden Polyp, wel-

ke,
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ke, fchoon door uitfchieting uit den ou-
den tak voortkomende , by my ook is

gezien enkelvouwdig op flelen , op ver-

fcheidene zee-wieren, zelfs op ftukken
van biezen, gelyk ik in herfstmaand

1769 velen van dien aard gevonden heb,
en in wynmaand van dat zelfde jaar

een Akiona bezet met een rood lil of
flym, waar uit ik vele Inkarnaat-Polypen
heb zien voortgroeijen : welk roodach-
tig flym zeer gelykvormig is aan 't gene
zich in de bes-gelykende lichaamen be-

vindt , ook in de pypen aan de top-ein-

den van deze Qoraiina , en altoos een
voorzegger is van ras volgende Pólypen,

Door proefnemingen op deze Polypen
gedaan, om te zien of dezelve, geheel
often deele afgefneden zynde, opnieuw
zouden aangroeijen, heb ik bevonden,
dat de Polyp by het gedeeltelyk affny-

den kwynde en verviel , doch dat , wan-
neer hy geheel werdt afgefneden, een
nieuwe in deszelfs plaatze groeide veel

rasfer dan naar den gewoonen loop.

Noch heb ik bevonden , dat deze Po-
lypen , op mout-wyn gezet , in vollen

bloey konden bewaard worden, en dat

al-
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alleen de kleur van rood in wit veran-

derde , gelyk ik dezelve noch tot heden,

ruim negen maandenlang, wel bewaard

heb in denzelfden ftand met open' ar-

men , als of zy noch in leven waren.

Hoe wonderbaar en vermakelyk is het

geftel en de levenswyze van deze fchep-

felen! Wie zou zich konnen verbeel-

den, dat een dier zoo veel overeenkomst

kon hebben met een' plant, geduurig

by herhaaling zyn hoofd en voornaam-

fte deel des lichaams verliezen , en noch-

tans in leven blyven, ja daar by aan-

groeijen, en telkens een nieuw hoofd

wederkrygen met aanwinst van hals of

takken? — Niets is teederer dan het

hoofd van deze Polypen , 't welke op
deminfte ruwe aanraking afbreekt, maar
welk verlies ras geboet wordt met een

nieuw hoofd.— Al het welke in de

kelk- of huisjes- Polypen zoo geen plaats

heeft , en die daarom in dit deel onher-

ftelbaar zyn. Daarentegen heeft de goe-

de Schepper hen voorzien van eene

fteenige of hoornachtige hut , waar ia

zy zich met de grootfle vlugheid intrek-

ken , en tegen geweld veilig kunnen Hel-

len. — Dit zal blyken by de befchou-

wing van den cel- blaas- of kelk- Polyp^
welks
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welks geftel en levenswyze zeer veel van
de nu behandelde verfchillen, en waar
omtrent ik verfcheidene waarnemingen
in gereedheid heb , zoo over die met ge-

tande armen, als die met ruwe armen
voorzien zyn, zwemmende en vastzit-

tende Polypetiy in elk van welken by-
zondere konsttuigen ontdekt worden,
die ons verbaasd doen ftaan over de
wyze bezorging van den grooten Schep-
per, aan ieder van deze fchepfels naar
hunne byzondere levenswyze toegedeeld,

en die ons moeten opwekken tot een
eerbiedig betrouwen op den gadeloozen
Weldoener , die alles zoo vaderlyk be-
zorgt, en om den hoogen god den al-

gemeenen lof en dankzegging toe te

brengen voor en in plaats van 't gantfche
fchepfel , tot dat einde aan onze nafpoo-

ring 200 gunftiglyk verleend.— Doch de-

ze aangenaame ilof zou my te verre af-

leiden voor een bericht tot deze uitgave

gefchikt. Ik zal by vervolg, indien de
HEEREmy het leven verlengt, het ove-

rige trachten uit te werken en mede te

deelen,

Middelburg den negenden van
booymaand 1770.
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HET MAAKSEL EN GEBRUIK

VANEEN

VERWYDEND KAARSJE,

TER BEHANDELING VAN VERSCHEIDEN"
ZIEKTEN VAN DE BLAAS, EN

DEN PIS-WEG,

DOOR
DJriD VAN GESSCHER'

J_^a dat de beroemde daran de
famenftelling , en het gebruik zyner et-

ter-makende kaarsjes , zoo nuttig in ver-

fcheiden ziekten van de blaas, en den
fis-weg, had uitgedacht, is de gewoo-
ne behandeling dezer gebreken in dier-

voegen hervormd , dat zy naauwlyks
het allerminfte van haare vorige gedaan-

te behouden heeft. Gelukkige omwen-
teling ! Hoe veele duizenden hebt gy
eene gezondheid wedergegeven , welke
anderzints op eene onherroepelyke wy-
ZQ verloren was

!

Dit aUes echter belette niet, dat 'er

noch
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noch verfcheiden ongefteldheden van
het één 200 wel , als van het ander de-

2er deelen overbleven , tot genezing van
welke men niet anders dan zeer zwakke
en onbekwaame hulp-middelen konde
aanbieden.

De vernaauwingennamentlykvan den
pis-weg , de toelloppingen van den hals

der blaas zyn fomwylen van dien aart

,

"datze op geenerleye wyze toelaten , dat

één eenig dezer werktuigen worden in-

gebracht : en in deze omflandigheden
derhalven fchiet 'er niets over dan den
lyder te laten aan de bellisfinge van 't

noodlot, of denzelven te onderwerpen
aan dusdanige handgrepen, welke even
zoo moeilyk zyn in haare uitvoering ,

als onzeker ten aanzien van derzelver

gevolgen.

Verfcheidenen , wel is waar, hebben
in deze gevallen hunnen toevlucht geno-

men tot het inbrengen van darm-fnaren;
€n men vindt zelfs voorbeelden, in wel-

ke men door looden ofbalynen fondes zich

eenen weg gebaand heeft voor het aan-

wenden van die werktuigen , in weerwil
van alle zwarigheden , onaffcheidelyk

verknocht met den aart dezer hulp-mid-

delen.

Een
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Een noch grooter getal van mislukte
ondernemingen ten dien opzichte heeft
verfcheiden bekwaame mannen tot
het nafpooren van zekerder werktuigen
hunne krachten doen infnannen. Dan
welk ook de uitflag hunner pogingen zyn
moge, de Heel-kunde is tot noch ver-
fteken gebleven van derzelver gemeen-
making, en heeft geene andere hulp aan
te bieden, dan welker ongenoegzaam-
heid m foortgelyke omftandigheden ,meer dan te dikmalen

, gebleken is.

Arnaud, wiens uitmuntende ver-
handehng over de ziekten van de bJaas
en den pts-weg zulk een groot licht over
liet belchouwend gedeelte dexr ftofver-
ipreid heeft, geeft wel niet onduidelyk
te kennen, dat hem de uitvinding van
eenig dergelyk hulp-middel is te beurt
gevallen

; maar dit is ook alles , wat men
hier omtrent uit zyne fchriften kan op-
maken

:
want buiten eenige weinige bv-

zonderheden, welke hy zegt, dat m zy-ne uitgedachte werktuigen gevonden
gorden zal men 'er niets in aantreffen,
üet welk eenige betrekking heeft tot der'
weiver famenftelling (a).
II. Deel. V Men

•"-
'
uretme et ae la vesfie^ pag. 2pj.
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Men vergunne my derhalven den werk-
tuiglyken voorraad des Heeimeefters te

vermeerderen met de befchryving van
een hulp-middel , welks vermogen in de
neteiigfte dezer omftandigheden , niet al-

leen my , maar ook fommigen myner
vrienden, aan welken ik het zelve heb
medegedeeld , gebleken is. — Overtuigd
van deszelfs veelvuldige nuttigheid in de
wanhopigfte vernaauwingen van de pis-

buis, Qïivsin den elendigen toeftand des ly-

ders , by wien uit hoofde van eenige de-

^er gevallen de vrye ontlasting des wa-
ters verhinderd is , zoude ik my zeer flecht

gekweten hebben van de plich en der

mensch'iykheid , indien ik door eene ver -

foeilyke achterhouding het gemeene wel-

zyn , en de gezondheid van velen , aan

myn byzonder belang had opgeofferd.

Gelukkig in der daad zal het zyn , wan-
neer de eenvoudigheid der famenflellin-

ge , zoo zeer by fommige Heelkundigen
gewraakt, door het vooroordeel tegen

hetzelve in te nemen, niet eenen onver-

winnelyken hinderpaal ftelle aan des-

:^elfs wenfchelyke voortgangen.
Het voornaamfte gedeelte dezes werk-

tuigs is niét anders, dan een vaste CyZ/V^-

der van maagden-perkament met een

;5eer
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zeer fyn vliesachtig bekleedfel omwon-
den. Om dezen Cylinder te vormen heb
ik de gewoonte van een ftuk dergelyk

perkament, dat tien Rynlandfche dui-

men lang is, eneene willekeurige breed-

te heeft , door verfcheiden met potlood

overlangs getrokken evenwydige lynen,

in vyf ongelyke deelen te verdeelen. De
eerile dezer afdeelingen bevat vier ly-

nen: de tweede is twee lynen breeder

dan deze : en op eenen zelfden voet

voortgaande, vervolge ik omtrent alle

de overige, welke ik van gelyken telkens

twee lynen breeder make , dan de ove-

rige, op dat alle de dus vervaardigde

Cylinders eene traps-wyze vermeerderde
dikte krygen, Aan de zyde van de
fmalfte afdeelinge bevochtige ik den
rand van het perkament met dezelve

tusfchen de lippen te laten doorgaan,
en roUe op dezelfde wyze, als men de
ettermakende Kaarsjes maakt, het zelve

200 vast en gelyk , als moog'lyk is , tot

aan de eerfte lyn , langs welkers beloop
vervolgens het opgerolde gedeelte wordt
afgefneden. De volgende verdeelingen

make ik even als deze, en op gelyke
wyze tot rol-ronde lichaamen: en na
dat ze alle, de ééne na de andere, zyn

V 2 af-
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afgefneden, omwinde ik dezelve met het
bekleedfel , welk haare ontwikkeling be-
letten moet.

Dit bekleedfel is het buitenfte vlies

des blinden darms van een os , of koe,
welke door eene zekere handgreep van
de overige vliezen dezes darms afge-

fcheiden, en naderhand bereid zynde,
by de blad-goud flagers onder den naam
van Liezen bekend is, en gebruikt wordt
om de gouden plaatjes in de kwets-vorm
tot een middenlyn van 31 Rynlandfche
duim uit te Haan , en hier na verkleind
zynde noch meerder uit te breiden, en
bekwaam te maken om in de zoo ge-

naamde dun jlag-vorm voor de laaste ry-

ze bewerkt te worden.
Van dit vlies, welk tot het tegen-

woordige gebruik zyne volkomen leng-

te en breedte behouden, en niet alvo-

rens in kleine vierkante blaadjes moet
gefneden worden, knip: men even zoo
veele ftrookjes, als 'er Cylinders zyn,
doende de lengte derzelver overeenflem-
men met de lengte van het vlies , welk
men bereid heeft ; terwyl haare breedte
eenigermate evenredig zyn moet aan de
verfchillende dikte zelve dezer Cy//«-

ders* De minfte breedte, by voorbeeld,
wel-
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welke men deze flrookjes geven kan , is

één , en de meeste iets meer dan twef ly-

nen. De eerfte is gefchikt voor de dun-

de, de tweede voor de dikfte dezer

werktuigen: en wat de overige betreft,

tot deze kan men de één of andere der

midden-maten uitkiezen.

Men begint met het omwinden des

Cylinders onverfchillig aan welk uit-ein-

de. Doch , gelyk het dikmalen gebeurt,

dat deze by hunne famenftelling eeni-

germate eene kegels-wyze gedaante
krygen, is het goed, als in dit geval

aan derzelver dunfte gedeelte begonnen
wordt. In den eerden opflag legt men
drie kringswyze omgangen , welke el-

kander naauwkeuriglyk bedekken : men
gaat vervolgens met fchuinfche flagen

voort naar het tegengeftelde einde , en
tot hier toe gekomen zynde eindigt men
met even zoo veele krings-wyze omwin-
dingen, als waar mede men begonnen
had. Alle deze omwindingen moeten
tamelyk ftevig worden aangefloten. Zy
behooren zoo gelyk en effen, als maar
eenigermate mogelyk is, te worden aan-
gelegd : en men moet wel zorg dragen,
dat 'er geene derzelver meer, dan an-

deren, over elkander leggen. Men be^

y 3 fluit



3IO D. V. GESSCHER OVER HET

fluit eindelyk alles door de beide einden
te ftippen in eene wasch-achtige ftof, ge-

lyk aan die, welke gewoonlyk tot het

indompelen van de poppen der breuk-

banden gefchikt is.— Eene omzichtig-

heid even zoo noodig om de uiterfte

vlakten dezer einden eene gladde en
knops-wyze gedaante te geven, als om
voor te komen, dat het bekleedfel zel-

ve zich, by het inbrengen, ontwikke-
le.

Men zal my lichtelyk toeftaan, dat
in dit famenftel alle voordeelen zyn op-
gefloten, die door den Heer arnaud
omtrent zyne verwydende Kaarsjes wor-
den voorgedragen. Alle de gedeelten
derzelver immers van eenen fponsachti-

gen aart zynde, vermeerdert hunne dik-

te , als ze van de vochten des pis-wegs

doordrongen worden , een weinig meer
dan een derde. Hunne vastheid , die

niet veel minder, dan die van balyn is,

kan eenen vry grooten tegenfl:and te bo-
ven komen, en gaat niet verloren , dan
een geruimen tyd na de inbrenging:
meefl:er daarenboven zynde om derzel-

ver dikte naar eisch der omfl:andigheden
in te richten , zonder dat hier door hunne
werking belemmerd wordt > is 'ernaauw-

lyks
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lyks eenigerhande vernaauwing vande

pis-buis , in welke men dezelve niet met

een byna zeker gevolg kan aanwenden.

De inbrenging dezer Kaarsjes is in al-

le opzichten gelyk aan die van alle ande-

re dergelyke werktuigen. De eenige by-

zonderheid , die ten hunnen opzichte

moet in acht genomen worden, is dat

men dezelve alvorens niet met oly be-

ftryke, vermits zulks de inflorping van

vochten, en dus ook hunne uitzetting

zichtbaarlyk verminderen zoude. In ge-

vallen nochtans , welke met eene mer-

kelyke veréélding en droogheid van den

pis-weg gepaard gingen, is het my ge-

beurd , dat het Kaarsje , na vyf uuren

in denzelven gezeten te hebben, zonder

eenige fchynbaare uitzetting wierdt te rug

gehaald ; en om deze reden heb ik na-

derhand in foortgelyke omflandigheden

dezelve eenige achtereenvolgende da-

gen bellreken met dit mengfel

;

•^ Axung. porcinae Unc. ij.

Liq. Tart. dr. j.

M.

Door 'twelke niet alleen dergelyke ver-

ééldingen verminderd; maar ook de af-

¥4 "
f^^?^^
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fcheiding der vochten in den geheelen
loop des pis-wegs 200 wel herlleld wordt,
dat ze in eenen korten tyd alle hunne
te voren befchreven uitwerkingen voort-

brengen.

ïngevalle de vernaauwingen van de
pis buis zeer groot , en het getal der be-

letfelen , welke zich tegen de inbrenging
van een Kaarsje aankanten, veelvuldig

zyn y moet men 'er altoos één uitkiezen,

welks dikte met de ftraal der pis overeen-
komt , en allengskens voortgaan tot zul-

ke, die het naast aan de dikte der ge-

woone ettermakende Kaarsjes evenaren.

Somwylen zelfs is men in de laafte de-

zer omfcandigheden genoodzaakt , om ,

na dat men één , of meer dezer beletfe-

Jen is te boven gekomen , voor dien tyd
af te zien van het vervolgen der inbren-

ging ; vermits ,indien men 't zelve zoo Jang

.

laat binnen biyven, tot het zyne uit-

werking volbracht heeft, men als dan
door het inbrengen van een ander, 't

welk reeds een foort dikker is , met veel

meer gemak de overige hinderpalen zal

overwinnen , dan wanneer men het eerfle

met het uiterlle geweld had willen voort-

fluwen,

Gelyk de affcheiding der vochten 'm

den
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den pis-wpg by den éénen mensch groo-

ter, dan by den anderen, en dus ook
het binnenrie dezer buis by dezen droo-

ger, dan by genen is , kan men niet

naauwkeurig den tyd bepalen, weiken
zy nodig hebben om hun. je geheele uit-

werking te volbrengen. Om deze reden

beü ik gewoon my in dit geval te fchik-

ken naar het gevoel en de bezigheden
van den lyder , en het werktuig zoo lang

binnen te laten , als hy maar eenigerma-
te verdragen kan. In omftandigheden
nochtans, welke eene fchielyke verwy-
dirig vorderen , zal men in het algemeen
volflaan konnen , met dezelve na ver-

loop van twee of drie uuren door een
ander, dat dikker is , afte wisfelen; want
verfcheiden voorbeelden hebben my ge-

leeraard, dat een matige voorraad van
vochten genoeg is, om dezelve binnen
dezen tyd bunnen grootften trap van uit-

zetting te konnen mededeelen.
Te voren is ge-bleken , dat de groot-

fte breedte der ftrookjes , uit welke de
Cylinders gemaakt worden , aan een Ryn-
landfchen duim gelyk waren. Dit ech-
ter wil ik niet , dat dus verftaan worde,
als of in alle voorkomende gelegenheden
de uiterfte dikte der befchreven werktui-

y 5 gen
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gen hier door bepaald worde , en men
nimmer eene meerdere uitgebreidheid

aan dezelve geven moefte. — Over-
tuigd, dat in de meefte gevallen deze

dikte genoeg is om het volgend gebruik

der ettermakende Kaarsjes te konnen toe-

laten, heb ik dit alleen hier mede willen

te kennen geven: en gelyk 'er omftan-
digheden voorkomen , waar in eene veel

grooter verwyding noodzaaklyk is, ftaat

het aan de willekeur des Heelmeefliers

,

om de dikte dezer Kaarsjes evenredig te

vermeerderen.
Deze zyn de voornaamfte byzonder-

heden, welke in de famenftelling , en
het gebruik der meergemelde werktuigen
moeten in acht genomen worden. Het
zoude hier de plaats zyn, niet alleen tot

het doen eener algemeene optelling der

ziekten , in welke men dezelve voornaam-
lyk moet aanwenden ; maar ook tot het

daar ftellen van voorbeelden, waar in

derzelver nuttigheid op eene onbetwist-

bare wyze gebleken is. — Dan, naar-

dien het hier te lande zeer moeilyk is zich

te voorzien van dat weeffel , welk ik tot

bekleeding derzelver heb aangeprezen,
zal het niet onnut zyn , onze gedachten
alvorens tot deszelfs noodzaaklyke toe-

bereiding te bepalen. De
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De geheele lengte des blinden darms ,

van het darm-fchyl en de overige dar-

men afgefcheidenzynde, wordt meteen
fcherp mes ter plaatfe, alwaar voormaals

het fchyl was aangehegt, van het eene

tot het ander einde doorfneden. Men
legt als dan denzelven , met het buiten-

fte gedeelte naar boven, in een' ondie-

pe fchotel, die met water gevuld is, en

fcheidtvoorzichtiglykmetdevingeren het

buitenlle vlies, dat zeer dun is, van de

overige. Dit vlies wordt gefpannen op
een houten raam , dat 6 voeten lang en

6i duim breed is: en, na dat twee der-

zelver , op onderfcheiden ramen gefpan-

nen, op elkander geplakt, gedroogd,

en één der ramen weg genomen is, wordt

het geheel aan beide zyden met een wel

fnydend fchoen-makers mes van alle on-

gelykheden en aanhangende velletjes ge-

zuiverd , en met eene ontbinding van

visch-lym in brandewyn, als met een

foort van vernis , beftreken.

De voornaamfte ziekten in welke men
de voorgemelde Kaarsjes moet aanwen-

den , kunnen in het algemeen tot twee

hoofd-foorten gebracht worden. Som-
mige namentlyk zyn betrekkelyk tot de

blaas 9 andere tot den pis-weg*
Tot
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Tot het eerde behoort byzonderlyk
het verblyf van een kleinen fteen in de
holte van de blaas : want geiyk deze

den vryen uitvloed der pis belemmert

,

meenigvuldige neigingen veroorzaakt tot

ontlasting, BefLendig toereemt in uitge-

breidheid, en eindelyk niet anders, dan
door een Heel-kundig handwerk, kan op-
geruimd worden , is men in de volflrek-

te noodzaak'ykheid , om door het aan-

houdend gebruik dezer werktuigen , den
pis-wes, zoo wel, als den hals van dt blaas

in zoo verre te verwyden, dat dezelve

in ftaat zyn , om onder het in acht nemen
van zekere maat-regelen , de uitwerping

van dit vreemde lichaam te konnen toe-

laten.

Tot het tweede foort behooren , de
te groote verwyding der vaten , ver-

fpreid door het binnenfte bekleed fel van
den pis-weg : de opzetting van deszelfs

fponsachtig famenweeffel : de toomtjes

en verdubbelingen gemaakt door het in-

wendig vlies dezer buis : de verheven
randen en lid-teekens van voorafgaande
verzweringen : ileenen in de pis-buis zelve

opgehouden : de zwelling van deszelfs

klieren : de beginnende verhardingen van
den voorftander: met één woord, alle

die
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dievernaauwingen van den pis-weg , wel-

ke de ontlasting des waters verhinderen,

en niet door de blaas-jonde^ noch de ge-

woone ettermakende Kaarsjes konnen
overwonnen worden.

Verfche'den gevallen, tot de meefle de-

zer omflandigheden betrekkelyk , zoude
ik hier konnen byvoegen: maar, gelyk

ik ten eenigen tyde voornemens ben te

voldoen aan de be.ofte , gedaan in de
voorreden myner verhandelinge over de

voornaamfle langdurige gezwellen , in den
jaare 1767 by den boek-handelaar Jan
Morterre uitgegeven , zal ik 'er flegts

drie uitkiezen , welke onder het oog van
zeer kundige getuigen behandeld zyn,

Eerfle geval C. V. M. oud 36 jaa-

ren ontboodt my den 24 Mey van den
jaare 1767. Gedurende den tyd van
achtien jaaren onderhevig geweest zyn-
de aan eene zeer moeilyke pls-lozinge,

voor welke hy verfcheidenerly hulp-
middelen vruchteloos gebruikt had ,

was hy eenigen tyd te voren , uit hoof-
de van eene geheele opftopping in le-

vens gevaar geweest, doch voor dit-

maal gered, door het gebruik der alge
meene middelen , hem van de Heeren

DE
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DE visscher' en van der duin
toegediend. De byblyvende ongefteld-

heid echter van den pis-wfig, moeilyke
waterlozing, en eene tegenwillige ont-

lasting van dit vocht by nacht, nood-
zaakten den laast gemelden Heel-meefter

tot het gebruik van ettermakende Kaars-

jes den toevlucht te nemen. Verfchei-

den maanden verliepen 'er zonder dat

eenige merkelyke verbetering befpeurd
werdt, vermits men dezelve niet verder,

dan ter lengte van omtrent drie duimen

,

heeft konnen inbrengen. In tegenwoor-
digheid van den Heer VAN DER DUIN
onderzocht ik de gefleldheid van den
pis-weg met een dergelyk Kaarsje^ van
myn maakfel , en befpeurde op de be-

paalde plaats zulken Herken tegenftand,

dat ik denzelven by geene mogelykheid
konde te boven komen. Overtuigd der-

halven van de noodzaaklykheid om de

fis buis alvorens op eene langzaame wy-
ze door de befchrevene verwydende

Kaarsjes uit te zetten , deelde ik myne
gedachten aan den evengenoemden Heel-

meefler mede , die my toeflond om op
ftaande voet daar van gebruik te maken.

Het eerfte Kaarsje, welk ik aanwendde,

;vyras van de tweede dikte , en hier mede
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gelukte het my , om na eenige herhaal-

de pogingen twee duimen verder, dan
de plaats van dezen tegenftand, in te

dringen. Een tweede beletfel , welk
zich hier opdeedt , maakte den verderen
ingang van dit Kaarsje ondoenlyk. Ik
bepaalde het zelve hierom op de gewoo-
ne wyze in den pis-weg; verzocht den
lyder om het zoo lang immer mogelyk
ware binnen te houden, en verwisfelde
het na verloop van acht uuren door een
ander van de derde dikte. Den vol-

genden morgen dezen tegenftand voor-
bygaande geraakte ik met een Kaarsje
van dezelfde dikte tot aan den fponsbol
des pis-wegs; doch konde op dien tyd
uit hoofde van een derde beletfel niet
verder komen. Het Kaarsje op dezelf-

de wyze in de pis-buis bepaald zynde

,

werdt het zelve in den tyd van 34 uuren
door drie andere van het zelfde foort af-

gewisfeld , waarna ik op den vierden dag
flaagde een dergelyk werk-tuig , als het
vorige , tot in de holte van de blaas zel-
ve te doen doorgaan. In den morgen
van den volgenden dag bracht ik een
van het vierde, en 's avonds zoo wel , als
den zesden dag een van het vyfde foort
binnen j welke laafte niet uitgenomen

werdt^
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werdt , dan om hetzelve door een etter-

makend Kaarsje , dat nu gemakkelyk
konde ingebracht worden, af te wisfe-

len. Van dit oogenblik af aan zyn alle

toevallen vantyd ;ottyd verminderd; de
ontlasting des waters is allergskens gel^^k

geworden aan de natuurlyke , en de ly-

der heeft het genoegen gehad van zich

in den tyd van tien weken in eene volko-

mene gezondheid herfteld te zien.

Dweede geval. Den 6 November 1768
Werd ik ten mynen huize bezocht door
den Heer n. lakeman, die my voor-

ftelde om met hem te gaan naar het huis

van den Heer H. L. ten einde dien Heer,
die nu eenige dagen aan eene gedeeltely-

ke opllopping van water onderhevig was
geweest , door myne verwydende Kaars-
jes , indien zulks mogelyk ware , te hel-

pen. Ik voegde my op het afgeiproken

uur ten huize van den lyder, verzoeken-

de den Heer lakeman my te onder-

richten van alle omftandigheden, die tot

dus verre met betrekking tot het tegen-

woordig geval befpeurd waren, en uit

dit bericht zoo wel , als uit het verhaal

des lyders zelven , bleken my de voegen-

de byzonderheden

;

I. Dat
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1. Dat hy federt den jaare 1746 on-
derworpen geweest was aan eene zeer
belemmerde pis-lozing^ die nu eens min-
der, dan eens meerder hevig was ge-

weest.

2. Dat deze belemmering fomwylen
in diervoegen was toegenomen , dat men
zich genoodzaakt vondt door het aan-

wenden der algemeene middelen , en het
flellen der Qatheter , die men echter nim-
mer tot in de blaas had konnen doen
doorgaan , den lyder te beveiligen voor
een doodelyk uiteinde.

3. Dat hy veeltyds 's nachts onder-
hevig was aan eene tegenwillige pis-vloei-

jing, welke hem noodzaakte om door
het tusfchen ftellen van verfcheiden doe-
ken het bedde te beveiligen.

4. Dat men , by het aanwenden der
Qatheter zoo wel , als by de inbrenging
van ^Qx\ ettermakend Kaarsje , altoos een
onverwinneiyken tegenftand ontmoet had
een weinig achter den fponsbol des p/i-

wegs,

5. Dat in de voordeel igfte oogenblik-
ken zelven de pis niet anders dan met
veel pyn, droppelswyze , of met eene
zeer fyne llraal ontlast werdt , en de ly-
der verplicht was bykans alle oogen-
II. Deel. X blik-
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blikken die ontlasting te hervatten.

Uit alle deze omftandigheden was het

natuurlyk te befluiten , dat, ofhet Veru
Montanum opgezwollen en verhard zyn-

de den pis-weg vernaauwde , of dat deze

vernaauwing afhangelyk was van eene

uitzetting van den Voorftander, Om my
hier van te verzekeren, onderzocht ik

door het inbrengen van den voorflen vin-

ger 'm den endeldarm denftaat dezer klier,

die ik niet alleen bevond, dat zeer uitge-

breid,maar ook eenigermate verhard was.
Overtuigd, dat men in dergelyke ge-

vallen zeer bezwaarlyk eene volkomene
genezing verkrygen kan , beloofde ik

den lyder niets , dan verbetering , en zei-

de hem , wel voldaan te zullen zyn, wan-
neer hy door eene minder belemmerde
pis-lozing een gemakkelyker leven lei-

den konde.

Op het zelfde oogenblik beproefde ik

het inbrengen van een Kaarsje, welks

dikte met de zeer fyne ftraalderpis, die

hynu weer eenigermate ontlasten konde,

overeenkwam: doch dit konde ik niet

verder doen doorgaan , dan tot aan den
VoQrflander, Ik verzekerde derhalven

dit werk-tuig voor het uitfchieten , en
verzocht den lyder het zelve zoo lang

bijl-
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binnen te houden, als hem immer mö-
gelyk was.

's Avonds met den Heer la k em a N
by hem gekomen zynde , werdt ons be-

richt, dat hy het voorgemelde ^<^^rjr/>

tot 's namiddags ten vier uure, dat is

vyf uuren na deszelfs aanwending, had-

ingehouden. Het gelukte my toen

een ander, dat een weinig dikker was,.

iets verder in te brengen, en liet ditbin-'

nen blyven van zeven tot elf uuren.

Den volgenden morgen bezig zynde'
met het inbrengen van een Kaarsje van
dezelfde dikte, als het vorige , verbeeld-

de ik my aan de beneden zyde van den'

piS'Weg ter plaatfe van den bulbus urethra
eene fleenachtige bekorfting gewaar te

worden: eene byzonderheid welke ik

in foortgelyke gevallen noch nimmer
befpeurd hadde. Na verloop van vier

uuren werdt het werk-tuig , dat niet ver-

der dan het vorige was ingegaan , uitge-

nomen, en toen bleek duidelyk, dat ik

in myne gisfing niet bedrogen was. Dat
gedeelte van het zelve, welk binnen de
bevatting van den fponsbol des pis-wegs
gezeten had, niet bevochtigd zynde met
eenigerhande vloei-flof , was geheel niet

uitgezet, en droeg zeer duidelyke ken-

X 2 mer-
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merken eetier zeer aanmerkelyke wry^
ving. Ik beiloot hierom eenige achter-

eenvolgende dagen de Kaarsjes te be-
flryken met het mengfel , van het welke
ik hier voren gefproken heb ; en dit vol-

deed 200 wel, dat reeds op den ii van
dezelfde maand deze geheele bekorfting
vernietigd, en het Kaarsje langs zyne
geheele lengte gelykelyk met de vochten
des pis-wegs doordrongen was.
De drie volgende dagen met eene traps-

wyze verdikking van Kaarsjes allengs-

kens verder komende, geraakte ik den
14 's morgens met een Kaarsje van de
vierde dikte in de blaas, en op dezelfde

wyze gelukte het my dien avond, en
den volgende dag, met een van delaafte

dikte. Den 16 echter en 17, wanneer
ik één van eene meerdere dikte wilde in-

brengen, konde ik door den hals van de
blaas niet heen dringen. Dat Kaarsje
nochtans , welk in den avond van ^^v\.

zelven dag was ingebracht, deed zulk
eene goede uitwerking, dat de lyder die

nacht met eene vry dikke flraal zyn wa-
ter loosde, en ik den volgenden morgen
in flaat was een gewoon ettermakend
Kaarsje met weinig moeite tot in de blaas

zelve te doen doorgaan.
Staan-
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Staande het gebruik de^er laafte, diem den eerften tyd tweemalen, en ver-
volgens eens daags werden ingebracht,
is het geval hand voor hand gebeterd.
In het midden der vplgende maand was
de aanhoudende lekking 200 wel, als de

.
tegenwiiliae ontlasting der pis geheel
verdwenen: het water, dat hy nu zeer
lang konde ophouden, werdt met een'
vollen ftraal uitgeloosd; en den 3 January
des volgenden jaars , v/anneer ik hem
acht weken behandeld hadde, was de
genezing geheel voltrokken.

Berde gevaj, D. K. federt verfchei-
dene jaaren aan eene zeer moeilyke pis-
iozing onderhevig geweest zynde, werd
Ik benevens den bekwaamen Geneesheer
J. J. KOELMAN den 25 Maart van den

i!f^L ^^i^ ?^ ^^"^^ genezing aange-
7^ocht iNoch ongehuwd zynde; hadhv
meer dan eens het uitwerkfel ondervon-
den, welk eene dertele levens-wyze ge-woon is te vergezellen, en de gebrekke-
yi^e genezmg van deze was de oorfprong
dertegenwoordigeongefteldheidinzynen
pis-weg. Te vergeefs beproevende meteen ettermakend Kaarsje van eene mid-
aelmatige dikte in de blaas te komen , uit

X 3 hoof.
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hoofde vaneenen zeer fierken tegenftand,

welken ik ter plaatfe van den fponsbol
des pis'wegs ontmoetede , befloot ik on-

niiddelyk tot het inbrengen van een ver-

wydend Kaarsje van de eerfte dikte. Dit
werktuig , dat niet dan met veel moeite
dezen tegenftand voor by ging, werdt
door een tweede beletfel, geplaatst in de
nabyheid van den Voorflander , opge-
houden. Zyne bezigheden belettedenmy,
om , gelyk ik anderzints gewoon ben

,

twee Kaarsjes in den tyd van 24 uuren
in te brengen ; en dit was de reden , dat
ik hem verzocht het tegenwoordige eerst

na verloop van zes of zeven uuren weg
te nemen. Den volgenden dag tot een
van de tweede dikte overgaande, geraak-

te ik een weinig verder als den vorigen

dag ; m.aar konde als noch tot in de hol-

te van de blaas niet doordringen. Het
laafte echter gelukte my den derden dag
met een van dezelfde , den vierden met
een van de derde, den vyfden en zesden
met een van de vierde, en den zevenden
dag met een van de vyfde dikte ;waarna ik

hem vervolgens aan het gebruik der eu
termakende ^^^rji/Vjonderworpen hebbe.
De gehechtheid des lyders aan zyne

vermaken zoo wel ^ ais noodwendige be-

zig-
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zigheden , gelyk dezelve hem niet toelie-

ten tér heribelling zyner gezondheid den
noodigen tyd aan te wenden, verhinder-
den my van gelyken om ten opzichte
zyner genezing iets met zekerheid te be-
palen.

Naaiiwlyks waren door het gebruik
der laaftgemelde hulp-middelen in den
tyd van omtrent vier weken alle fchyn-
baare toevallen geweken , of hy verkoos
het overige aan de beflisfmg der natuur
over te laten; en de fterkfle drang-rede-
denen , welke ik hem by mogelykheid
konde voorhouden, waren niet in ftaat
hem van dit gevaarlyk belluit af te leiden.

In weerwil van dit alles echter verze-
kert hy my, terwyl ik ditfchryve, eene
volkomene gezondheid ten dien opzich-
te te genieten, en tot heden toe geen de
minfte nadeelige verandering in de vrye
ontlasting des waters befpeurd te heb-
ben.

Na alle deze gevallen , welker overige
byzonderheden ik by eene andere gele-
genheid zal mededeelen, heeft men niets
meer te verlangen omtrent de voordee-
len dezer befchrevene werk-tuigen. Mis-
fchien zullen fommigen , oordeelkundig

X 4 ge-
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genoeg om van het eene geval te beflui-

ten tot het andere, de nuttigheid der-

zelver merkelyk verder , dan ik zelf ge-

daan heb , uitftrekken , en dezelve niet

flegts op de ziekte van den pis-weg , maar
ook op andere gebreken , in tv^elke eene
zachte verwyding vereischt wordt , toe-

pasfen.

Het befluit waarlyk is wettig , en ver-

fcheidene gevallen zyn 'er , waar in de-

zelve met veel nut kunnen aangewend
worden.

^^

PE^



B E S C H R Y V I N G
VAN EEN

WERKTUIG
TER BEHANDELING DER

N A V E L-B R E U K E N,

DOOR

DAVID VAN GESSCHER^

Dit werktuig beflaat uit drie ftukken

,

welke, tot één geheel vereenigd zynde,
met zoo veel gemak, als zekerheid de
Breuk inhouden. Ieder dezer deelen ^al
ik eerst afzonderlyk voorflellen, en, na
v^ervolgens derzelver onderlinge famen-
voeging te hebben aangewezen , zal ik

eindigen met eene beredeneerde verge-
lyking van dit werktuig, en zoo veele an-
dere, als men tot hier toe ter behande-
ling der Navel-breuken heeft aangepre-^^

2en.

Het eerfte dezer flukken is een koperen

werktuig y beftaande uit twee ronde plaa-

X 5 ten
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ten A. B. (a), die wel gehard zyn, om-
trent eene halve lyn dikte hebbenden door

een platte krul-veer C. tot op eenen af-

ftand van drie vierde duim Rynlandsch
van elkander gefloten worden. De groot-

te dezer plaaten , die naar de verfchiilen-

de uitgeftrektheid der Breuk onderfchei-

den zyn moet, kan men in de meefle ge-

vallen dus bepalen , dat de midden-lyn
der ééne , twee en één vierde duimen uit-

make. Langs den rand van beide de-

^e platen wordt ééne rey gaatjes a. b.

geflagen , groot genoeg om eene midden-
matige naald te konnen doorlaten ; en in

de punten c, d, twee andere openin-

gen gefchikt ter doorlating van een klei-

ne ftift, welke de einden der veer met
deze plaaten vereenigt. De veer , die van
het zelfde metaal zyn moet , behoort

zoo lang te zyn, dat ze met drie ofvier

halve krings-wyze omgangen , welke

naar de zyde der kleinfte plaat in omtrek
verminderen , de beide plaaten op den
bepaalden afftand van elkander kan ver-

wyderen. Zy moet twee lynen breed
2yn, en zoo flevig, dat ze zich tegen

het uitpersfen der Breuk kan aankanten,

ponder nochtans hiiiderlyk te zyn aan
de

Cé) Fig. I.
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de uitzetting desbuiks tentydederinade^

ming. Men vereenigt dezelve metde plaa^

ten door middel van twee kleine fliften,

welke haare uit-einden doorborende , in

de openingen dezer plaaten c. d, wor-
den ingelaten , en omgeklonken aan der-

zelver buitenfte oppervlakte. Aan de

buiten zyde der kleine plaat wordt door

naald en draad een pop van kurk ge-

hecht, welkers omtrek door die der plaat

zelve bepaald wordt , en die na deze aan-

hechting , even als de poppen van andere
Breuk-banden , in eene waschachtige ftof

kan gedompeld worden.

Het tweede ftuk is niet anders dan een
foort van Gordel , welke ik altoos ver-

kieze, dat van goed jugt-leder gemaakt
worde , om derzelver rekking , zoo veel

mooglyk , te verhoeden (b). De leng-

te van dezen Gordel wordt bepaald door
den netten omtrek des lichaams , over den
Navel gemeten. Deszelfs middenfle ge-

deelte D. D, welks randen boogs-wyze
zyn afgefneden, moet in de breedte gelyk
zyn aan de uitgeftrektheid des buiks,
van het zwaard-wyze kraakbeen af gere-

kend tot aan den rand d^v fcbaambeen^
de-

' Cb) Fig. 2.
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deren. De zydelyke deelen E. E. daar
entegen worden zoo fmal afgefneden,

dat ze overéénftemmen met de ruimte,
die 'er is tusfchen de benedenfte onwaa-
re ribben, en den kam der heup-beende^

ren. Dat punt van het midden-ftuk ,

welk aan den iVlji?^'/ beantwoordt, moet
met eene ronde opening F. zyn uitge-

fneden, groot genoeg, om binnen des-

zelfs omtrek de groote plaat van het voor
befchreven werktuig te huisvesten.—Aan
de buitenfte oppervlakte der zydelyke
deelen, omtrent drie duimen van ieder

uit-einde , wordt een beleg-ftuk G. G. gCr

hecht van het zelfde leder, dat ander-
halven duim breed , met twee ryên gaat-

jes doorflagen , en zoo langzyn moet, als

de breedte is dezer zy-ftukken. Vier of
zes fmalle riemtjes eindelyk (i. 2. 3. 4.)

worden overdwarsch op gelyke afftanden

aan deze zelfde oppervlakte met hunne
einden aangehecht , zoo dat dezelve tot

eene doorgaande fchuif voor het volgen^

de fluk ftrekken.

Het derde gedeelte van dit werktuig is

een riem (c) insgelyks van het zelfde le-

der gemaakt. De breedte des^es riems is

drie

(e) fig' 3-
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drie en een halven duim, en deszelfs leng-

te gelyk aan de lengte van den Gordek
Aan de buitenfhe oppervlakte derzelver,

niet verre van het ééne uit-einde , wor-
den twee gespen H, en op gelyke hoog-
te aan hetandereinde twee kleinere riemt^

jes ï. gehecht , welke met gaatjes door-
Hagen zyn, en in breedte met de groot-

te der gespen overeenflemmen.

De onderlinge vereeniging van deze
drie byzondere ftukken moet dus wor-
den ingericht. In het midden van den
zoo even gemelden riem , aan deszelfs

binnenfte oppervlakte, wordt de groote
plaat van het koperen werktuigje door
eene krings-wyze naad vast gehecht, wel-
ke overeenftemt met het beloop der
gaatjes in deze zelfde plaat geSagen.
Dit werktuigje vervolgens door de mid-
den opening des Gor^^/f geftoken zynde,
vereenigt men deze met den riem door
eene andere naad, de vorige op éénen.
kleinen afftand omringende. Hierna vol-
eindigt men den gantfchen toeflel, door
het binnen gedeelte des Gordels te be-
kleeden met zacht zeem-leder,

By de aanlegging van dit werktuig
plaatst
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plaatst men eerst , na dat de Breuk is in-

gebracht, de pop op den Navel: men
voert de zydelyke deelen van den Gordel
langs de ruimte, die 'er is tusfchen de
onwaare ribben, en den kam der heup-

beenderen naar achteren, alwaar dezel-

ve, zoo vast immer mooglyk is> wor-
den toegeregen: vervolgens wordt de riejn

aan weêrzyde geleid door de fchuifjes

van dezen Gordel, welke deszelfs ver-

plaatfmg verhinderen : en , door dezelve

eindelyk op de lenden toe te gespen , be-
paalt men de kracht van drukking juist

in die lyn, welke van achteren naar vo-

ren door het midden-punt van het veer-

krachtig werktuig heen loopt
Men ziet ligtelyk, dat in dusdanig

verband famenlopen alle vereischten van
gemak en zekerheid, welke men immer
begeren kan. De /pelende veer immers
van het koperen werktuig volgt naauw-
keurig de beurtelingfche bewegmgen van
den onderbuik opzichtelyk tot de adem-
haling, en doet de pop in alle deze ver-

anderingen eene beftendige drukking ma-
ken. De Gordel fleunt niet alleen op
ééne eenparige en gemakkelyke wyze op
de gantfche uitgeftrektheid des buiks en

der lenden , welke zy omvat ; maar, door
dien
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dien deszelfs zydelyke deelen van boven
door de ribben en van onderen door den
kam der heup-beenderen bepaald worden,
is het byna eene volflrekte onmooglyk-
heid, datze eenigerhande verfchuiving

ondergaan konnen, groot genoeg, om toe
te laten , dat het in deszelfs opening be-
vatte werktuig van plaats verandere.

Hier komt noch by de byzondere wer-
king van den riem aan dezen Gordel zoo
wel, als aan het voornaame werktuig vast
gehecht. Want, gelykze aan de eene
zyde te gelyk met den Gon/(?/famenftemt
om de verplaatfmg der pop , welke de
Breuk moet inhouden , te verhinde-
ren , zoo valt ook haare werk-lyn vol-

maakt in dezelfde flrekking, als die
der veer, en dus vermeerdertze de
kracht van deze op eene zeer aanmer-
kelyke wyze.

Vergelykt men hier tegen zoo veele
andere foortgelyke werktuigen , als 'er

van verfcheidene Schryvers ter behande-
ling der Navel-breuken zyn aangeprezen,
zal men aller wegen onvolkomenheden
ontmoeten, welke wel verdienen , dat
dezelve nader overwogen worden.

De
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De Band van le clerc (d) is een-

voudig , en :zoude om die reden in der
daad verkieslyk zyn voor alle andere

,

indiende teffens gemaklyk en zeker ge-

noeg was om deszelfs gebruik te konnen
aanraden. Maar, gelyk dat gedeelte van
dien band, welk van het fchaambeen naar
den Navel opklimmende de Breuk moet
inhouden, byalleverfchillende bewegin-
gen van het lichaam het zelfde blyft

,

en zich niet niet kan fchikken naar de
vermeerdering of vermindering van af-

ftand tusfchen den Navel en het fchaam-
been, by de uitftrekking en buiging van
den romp , even zoo min als de verfchei-

dene ftanden van den Navellen opzich-

te der horizontale lyn, welke men zich ver-

beelden kan , dat door het midden-punt
van dit deel heen loopt by de veelvul-

dige zydelyke draayingen van het li-

chaam , is het eene onbetwistelyke waar-

heid, dat dezelve in alle deze omflandig-

heden wryvingen moet veroorzaken,

welke van nadeelige toevallen konnen
gevolgd worden , en daarenboven gedu-

rig gelegenheid ter uitwyking van het

ge-

(dVLE CLERC Appar, corr.mod. fag. 20 r, P/-

.qö. /g. 4. iiEisTER Heelk. Onderw. 2. deel PI. 18.

ftg. II.
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gedarmte moet geven, welkers bepaling
binnen de buiks-holte echtef het voor->
naame oogmerk is van deszelfs aanwen-'
ding.

Het werktuig door u lh ó o RN be-
fchreven (e) heeftin Verfcheidene opzich-
ten zeer veel overeenkomst met het my-
ne. Het voornaamfle gedeelte van het
zelve echter niet anders met den Gordel
vereenigd zynde , dan door middel van
vier fmalle riemtjes, overeenftemmen--
de met even zoo veele gespen geplaatst
aan de büitenfte oppervlakte dergrobte
plaat, heeft een zeer zwak fleunfel, en
loopt door hetmeenigvuldig affcheuren'
dezer riemen alle oogenblikken gevaar
om in wanorde te geraken. Het uitfte-
ken van die gespen daarenboven buiten
het vlak der zoo evengemelde plaat , is
ten opzichte der kleeding zeer onaange-
naam, en veroorzaakt eene geduurigeaf-
flyting derzelve. Voegt hier by, dat
de pop , welke onmiddelyk den navel
aanraakt , een afzonderlyk ftuk van dit
werktuig uitmaakt, geen verband al-
toos hebbende met het overige , en zeer
vatbaar zynde om by de verfchillende
il. Deel. Y ver-

(e) u L H o o R N by H E I s T E R Heslk. Onderw.
2. dee! pag, 8pi. PI, 12. fig. ó.
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verplaatfingen des lichaams , ten zy de
drukking van het veerkrachtig werktuig
nitermaten groot is, den navel te verla-

ten , en het gedarmte gelegenheid te ge-

ven om naar buiten te wyken.
Geen mindere zwarigheden vindt men

in de ho.de banden , welke door den Heer
MONRO zyn afgebeeld (f); want, be-

halven dat de krulveer des éénen (gelyk
die Heer zelf aanmerkt) eene te groóte
uitgeftrektheid en wyking heeft om by
zwaarlyvige menfchen te konnen ge-

bruikt worden, zynze beide verfteken

van dien Gordel^ welk het beletfel is van
derzelver verplaatfing.

Het werktuig van suret (g) eindelyk,

hoe verftandig ook uitgedacht , is al te

zeer famengefleld , en mist zoo wel,
als dat van MONRO,het voordeel van
door eenen breeden Gordel bepaald te

^yn : eene byzonderheid echter , welke

by menfchen, welker buik ter plaatfe

van den navel naar beneden hangt , zeer

wezentlyk is, en die in het famenftellen

van dergelyke banden nimmer uit het
oog moe: verloren worden.

Dus

(f) Medkal. Esfays , val. 5. tab. 5. fg. 6. e» 7.

(g) Mem» de l* Academ, Roy.de Chir, Tom. ll.fag. 33Ö,

$1. 18.
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Dus gezien hebbende , \t^elke gewich-

tige voordeelen in ons voorbefchreven

werktuig zyn opgefloten, zal ik de e

befchryving befluiten met eene aanmer-

king betreklyk tot het maakfel van dtn
Gordel voor menfchen , welke eenen by
uitftek dikken buik voordragen* Gelyk
in dit geval de navel het meest uitlte-

kende gedeelte is van den onderbuik,

en doorgaans ten opzichte van de voor-

fte vlakte des lichaams in eene lyn valt,

welke evenwydig is aan den gezicht-

einder, en de lyn van zwaarte recht-

hoekig doorfnydt, is het niet genoeg,
dat dezelve op die wyze gemaakt wor-
de als ik hier voren heb aangewezen

;

maar men behoort het midden-ftuk des
Gordels op twee onderfcheidene plaa fen

K. L. (h) tot in deszelfs groote ope-
ning door het uitknippen van even zoa
veele fchuinfche flukken te doorfnyden

,

en vervolgens weer aan één te hechten,
op dat dezelve zulk eene fcheppende
gedaante krygen, dat de buik daar in,

als in een foort van draagband, ge-

fchoord worde.
Men begrypt Ügtelyk , dat de grootte

dezer flukken bepaald worde door de
Y 2 hoe-

(h) Fig. 2.
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hoegrootheid zelve der uitzetting van
den onderbuik, en dat derhalven ten
dien opzichte geene bepaalde regelen

konnen worden voorgefchreven*

Na alle deze byzonderheden , welke
ieder op zich zelven de nuttigheden van
het befchreven werktuig zoo wel, als des-

zelfs famenilelling met de meest moog'-
lyke klaarheid voor oogen leggen, is het
misfchien onnoodig door een veeltal van
waarnemingen, in welke deszelfs aan-

wending een goed gevolg heeft gehad,
nader op het eerfte dezer ftukken aan te

dringen. Eene enkele waarneming ech-

ter , betrekkelyk tot een voorwerp

,

welks ongemeene lyvigheid alle andere
aangelegde werktuigen vruchteloos deed
zyn , zy my geoorloofd hier by te voe-

gen , ten einde alle twyffelingen , die by
gebrek van ondervinding ten dien op-

zichte in anderen ontllaan mochten', uit

den weg te ruimen.

Eene zeer aanzienelyke vrouw krygt,

ftaande den dragt van haar eerfte kind,

in den ouderdom van 38 jaaren eene
vry aanmerkelyke navel-breuk , welke
verfcheidene Heel-kundigen door gee-

nerhande bekende werktuigen bepalen
kon-
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konden. Vermoeid van 200 veelevruch-
telooze proeven, als men ten haaren
aanzien, tot binnen-houding van het

fteeds uitpersfend ingewand , na het ein-

digen der verlosfing had aangewend ,

en bewust van het gevaar, dat deze her-

haalde uitwykingen konden naar zich
flepen, vondt men goed my te raad-

plegen op den 14 Maart van den jaare

1768, omtrent anderhalf jaar na dat de
breuk een aanvang genomen had. Ik
vond dezelve als toen ter grootte van
een halven kaats-bal, doch zeer gemak-
lyk wykende op de minfte aanraking,
Eene zeer vette vrouw zynde , was de
omtrek des lichaams, over den navel
gemeten, gelyk aan drie voeten en tien

duimen. Deze laaste omftandigheid, ge-
voegd by de zeer groote nederhanging
van den onderbuik , deed my vreezen ,

dat ik met de gewoone werktuigen niet

meerder dan anderen , die haar alvorens
behandeld hadden, zoude uitrichten,
en dit bepaalde my tot het aanwenden
van dit , welks uitflag volkomen aan my-
ne verwachting beantwoordde. In den
eerden opflag, wel is waar, door dien
ik aan het midden-ftuk des Gordels gee-

ne fcheppende gedaante gegeven had,

Y 3 druk^



342 D. V. QESSCHER OVERDEenZ.

drukte dit gedeelte niet eenparig genoeg
al'e de byzondere punten van den om-
trek der buiks-holte, en veroorzaakte
eene geringe verfchuiving naar de leng*

te des lichaams; maar zoo dra ik de
voorbefchrevene veranderingen in dit

gedeelte van den Gordel gemaakt had

,

was delluiting volkomen , de breuk werdt
zeer wel ingehouden , en men befpeurt
tot heden toe geene d^ minfte verplaat-

fmg der ingewanden.

VER^
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VERHANDELING
OVER EEN ZELDZAAM GEBREK

V A N H E T

D Y E B E E N,

DOOR

NIC GEORG- OOSTERDTK joansz.

I^n de maand December des jaars 1766
werde ik geroepen by S. R. eene jonge
dochter 22 jaaren oud, dewelke my
klaagde over een gezwel van de rechter

dye,— Zy was zeer mager; haar aan-

gezicht zeer bleek ; haar rechter dye,
van de knie tot kort aan de liesch, twee-
malen dikker als behoorde ; had een ta-

melyk gezonde couleur; de zwelling

was zeer gelyk en effen; hier en daar
evenwel waren eenige vorens , en de dye
was byna zoo hard als hout,— De pyn
in dit zieke deel was niet aanhoudend,
nu echier wat fterker en min zeldzaam
dan te voren , de beweging genoegzaam
geheel onmogelyk , doch pas federt ee-

nige weinige dagen.— De pols was fnel

Y 4 en
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en zwak, de aCliones naturales waren
alle vry gezond, uitgenomen, dat 'er

federt 30 weken eene geheele opftop-
ping der maandflonden, door eenfchrik,
zoo men meende , veroorzaakt ,

plaats

hadde.— Gemoedsbewegingen, inzon-
derheid fchrik, waren deze zieke niet

ongewoon.— Ruim een jaar geleden
was de gemelde rechter dye geilooten
door een houten turftoft, zoo echter,
dat hier door weinig pyn ontflond , en
de beweging zeer vry bleef, waar door
zy dit ongemakeenigen tyd verzuimde

,

fchoon de pyn door drukking toenam

,

en de Zwelling, hoewel maar langzamer-
hand

, grooter wierdt , zoo dat zy ein-

• delyk befloot hulp te vragen, en aan
haar de goede raad gegeven wierdt, om
op het gezwel te leggen het empl- de

galb. crocat.—^ 2aq daar de toevallen

,

derzelver oorzaak , voor zoo ver ik die

konde nagaan , en het geen ter genezin-

ge , doch vruchteloos , aangewend is.

Ik zal hier op laten volgen een een-

voudig verhaal van myne pogingen

,

met het gene verder gevolgd is, tot haa-

ren dood toe, benevens de ontleding;

^aar op ik over dit alles eenige aanmer-
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kingen zal maken, meenende, dat, uit

onderzoek van mislukte gevallen, zeer

veel licht tot gelukkiger beoeffening van
de Geneeskunde kan voortkomen.

Ik heb dan op de dye laten leggen een
empL de ran, cum merc. en heb inwendig
doen gebruiken den mercur, dulc, dien ik

evenwel niet dan tot één gryn om den
anderen dag hebbe kunnen geven , we-
gens de blyken eener aannaderende kwy-
ling. In de maand Januarij des jaars

1767 heb ik begonnen te befpeuren

,

onder de opperhuid , eene oneffene ver-

gadering van eene dunne waterachtige
ïlofFe , die ook hier en daar uitfyperde

,

en de aderen van de huid begonden llerk

op te zwellen ; de pyn met de koorts en
de zwakheid toenemende, vonde ik ge-

raden den mercur, dulc na te laten , en
fchreef het extract, cicutce voor, 't welk,
door een kundigen Apotheker toebe-
reid, zy heeft begonnen te gebruiken
tot 8 grynen 's daags , zoo ecnter , dat
ik dagelyks de gifte vermeerderde, ei>

over dag liet ik de dye Hoven met eene
Jolutie van ammoniac-zout in water f ter-

wyl 'er 's nachts wederom opgelegd
^ÏQïdx het cmpL de ran. cum mercur.

J 5 Qb
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Op den 24 van gemelde maand Janu-
ari] gaf, volgens het verhaal van de ly-

deresfe, de dye eene fterke knap, ver-

gezeld met eene felle pyn boven het

midden van dat deel , welke pyn daarna

ook zelfs op een' ligte beweging verhef-

te , fomtyds met een ligt gekraak ; on-

dertusfchen nam de fnelneid van de
pols , de zwakheid van het geheele lig-

haam, deszelfs vermagering, inzonder-

heid van de gezonde linker dye, mer-
kelyk toe, terwyl de zwelling van de
rechter dye meer en meer aanwaschte

:

des ik , in plaats van vorengemelde
ftoving en plaaster , daar op liet leggen

alleen een plaaster, gemaakt van de

def, coeruL de Jperm, ceti en ammoniac-

zout.

In het begin van Februari] barilede

een der opgefpannen aderen voor op
de dye open , waar door een vry fter-

ke bloedllorting ontftond, die echter

door de kundige behandeling van den
bekwaamen Heelmeester vAN lanckom
gelukkig geftelpt werdt.

Wy waren nu van oordeel, om dit,

200 veel mogelyk, in 't vervolg voor te

komen, dat wy alle uitwendige hulp-

xniddelen, die ter verdwyninge dienen

moch-
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mochten, nalaten en alleen voorde bloed-

ftorting behoorlyk moesten zorg dragen.

Niet te min ging zy voort met het ge-

bruik van het extract, cicuta, waar van
wy de gifte dagelyks zoo verre vermeer-

derden , dat zy eiken dag een half once
daar yan gebruikte in het laatst van
Februari] , doch toen begon zy over

duizelingen te klagen, die ras vermin-

derden, zoo dra wy minder van het ex-

tract, cicuta gaven; ondertusfchen ont-

ftond 'er eene ukeratie , daar de ader

opgeborften was , doch maar oppervlak-

kig in de huid, en op den lo Maart
kwam 'er uit gemelde ulceratie geweldig

veel b'Oeds, 't geen de lyderesfe onge-

meen verzwakte , en door eene hevige

koorts gevo gd werdt; toen werden wy
te rade a Ie de tot hier toe vruchte oos
gebruikte middelen aan een kant te zet-

ten, enkel op de dringende toevallen

acht te geven, en voorts door een be-

kwaame di'éet het leven van deze elen-

deling , zoo lang mogelyk , gaande te

houden : de koorts werde ik ten groot»

ften deele door verkoelende middelen
meester : in de maand April heeft zy
drie bloedftortingen gehad , uit verfchil*

lende huidvaten, waar toe ook gelegen-

^ : held
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heid gaf eene fterke hoest , die niet is te

ftillen geweest : verval van krachten,

flapeloosheid , en een flepend koortsje

hebben haar in het begin van Mei het

leven benomen, zynde korten tyd te

voren de vermagerde linkerdye water-

zuchtig opgezwollen.

By haar overlyden was ik niet in de
ftad , maar myn waarde vriend de Heer
Dodior E. j. ROMER heeft, op myn
verzoek, de moeite wel willen op zich

nemen, om onderzoek naar dit onge-

mak in het lyk van de lyderesfe te doen,

en het ze've my fchriftelyk te overhan-
digen , gelyk ik dan het zslve hier ook
late volgen:

5, De eerfte infnyding gedaan hebben-

„ de in het middelde gedeelte van de

„ voorfle zyde der dye, van voor den

5, hals van het dyebeen tot aan het ge-

5, wricht van de knie, en dat wel op-

„ pervlakkig, hebben wy de gemeene

5, bekleedzelen alleen losgemaakt > de

j_,
membrana ceUulofa was zeer dik , hier

„ en daar van eene harde en als 't

„ ware vereelde zelfftandigheid , en de-

5^ ze vereischte eene diepere infnyding;

p dit cdluleuje vlies was wel overal dik-

» ker
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„ ker als behoorde, maar inzonderheid

„ omtrent het midden van de voorfte

„ en onderfle zyde van de dye, daar

„ de vereelde dikte wel drie dwarsfe vii>

„ geren haalde ; door het wegnemen
5, van deze kwamen de fpieren te voor-

„ fchyn, en met één eene zeer groote

„ meenigte van bloedige etterftofFe.

„ Een naauwkeurig onderzoek toonde

„ ons , op die plaats , daar de tunica

„ ccUulofa het dikfte was , eene zeer wy-
„ de holligheid leidende tot op hetdye-

„ been, het welk ontbloot was en ge-

3, broken; dit ontdekt hebbende, heb-

„ ben wy alle de fpieren losgemaakt,

„ en het been ontbloot, waar van het

„ hoofd, de hals, en het overige tot

„ een weinig onder het midden, niets

„ tegennatuurlyks vertoonde, dan al-

yy leen een exostojis van eene zonder-

„ linge gedaante , zonder uitwendige

,j blyk van breuk oifisfure, 4 of 5 vin-

„ geren breed onder den hals. Maar,
„ op den afftand van omtrent vyf dwar-
„ fe vingeren van de condyli af, was
„ het been gebroken , de breuk was in

5, zyn gantfchen omtrek fcherp, cari^

yy eus, en verfcheidene diergelyke been-

yy fchilfers waren gehecht aan de fpie-

,^ ren:
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), ren : van dessé bfêuk tot aan de con-

„ dyli was dit been ontbloot van het

„ periojlium en gecafieerd, en vlak by
,> de condyli was een tweede breuk , zyn-

5, de daar alles mede zeer gecarieerd^''.

Zie de gefteldheid van het been in de
bygevoegde plaat. Hoe het met de
gantfche dye gefteldwas, behoefde geen
{3rintverbeelding , hebbende dezelve al-

e overeenkomst met het geen men af-

gebeeld vindt in de Uitgelezene heelkun^

dige verhandelingen , Rotterd, 1762. bL_

112. tab, I. fig, I.

Alhoewel uit dit geval veele nuttige

leeringen konnen getrokken worden,
200 bepale ik my kortheids-halven al-

leen tot zulke j die aanleiding geven tot

eenige aanmerkingen op dit ons tegen-

woordig onderwerp

:

A. JDe gebreken der beenderen zyn

fomtyds zeer duister.

Zoo immer twee verfchillende geval-

len elkander gelyken kunnen , zyn het

dit, 't welk wy voor handen hebben,
en het geen befchreven is in de boven
aangehaalde Uitgeh heelk verband. bL

112 en volg. Hoe veel gelykheid vindt

men niet in de oorzaken , toevallen en
ein-
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einde van beide deze ziekten, en' even-

wel, hoe zeer verfchilt niet het onge-

mak by het onderzoek na den dood?
Hier is eene beenbreuk met bederving;

daar eene weeke uitzetting van het been;

Ik bekenne, daar is, voor zoo ver het

gebrek van het been betreft, eenige

meerdere overeenkomst tusfchen ons
geval, en dat van m. du foüart in

de Memoir. de /* Acad, Royah de Chirurg,

torn. I. p. 271. maar let eens wel, hoe
felle pyn die lyder doorftond by den
eerden aanval van het ongemak , en hoe
hem naderhand het gaan zonder pyn
aanhoudend onmogelyk bleef, daar on-
ze lyderesfe, een dienstmeid zynde , haar
gewoon dienstwerk noch by het jaar

verrigt heeft. En hoewel het zeker is

,

dat 'er op of omtrent de plaats, daar de
breuk waargenomen is, in het geval be-
fchreven in de Memoir, de Cbir. i l. vee-
ie en groote fpieren worden ingeplant

,

als de pfoaiy iliacus en andere aie tot
het gaan vereischt worden , en dat de
pyn kan vermeerderd hebben , zoo is

echter het onderfcheid van dit toeval
groot, te meer, daar men op het mid-
den en na beneden het dyebeen ook in-

geplant vindt den cruralis, het korte

hoofd
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hoofd van den biceps, en den adduCior

maguus y fpieren , door welker werking
het gaan mede bevorderd wordt.

Ik bekdnne dan openhartig, dat,

fchoon de uitkomst my het tegendeel

geleerd heeft, ik evenwel vermoedde
een foortgelyk geval onder handen te

hebben, als 'er in de gemelde Üitgel.

heelk^ verband. 1, l. te vinden is, daar
ik wel foortgelyke toevallen in my-
ne lyderesfe gehad heb , doch door
een ander ongemak veroorzaakt; waar
uit dan van zelfs volgt:

B. Dat in de ziekten der beenderen

foortgelyke toevallen dezelfde ziekte niet

bewyzen kunnen, )noD ,

C. Eene kneuzing van het beenvUes

geeft fomtyds oorzaak, tot de allerdroevig-

fle gevolgen.

Dat deze in onze lyderesfe hebbe
plaats gehad is van zelfs klaar, zoo uit

uen aard van de belediging, als uit de
gevolgen ; maar is 'er niets meer ge-

fchied? Heeft zy het been niet gebro-

ken? Hier tegen ftrydt, dat zy byna
een jaar haare gewoone bezigheden heb-

be uitgeoefFend ; men vindt wel gevallen

van gebroken dye beenderen, waar me-

de de lyders beweging geoeffend heb-

ben,
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ben, doch eene naauwkeurige nafporing
doet ons haast wezentlyk verfcliil zien
van ons geval 'Er zyn byzonder twee,
die on^e aandacht verdienen; het eerfte
is eene waarneming van m. louis op-
'begeven in de Memoir, de l' Jlc. R, de
Chir, torn. IF . pag, 57 , doch hoedanig
was daar de breuk ? eene verbryzeli. ig
alleen van de binnenfte knok van de rech-
ter dye, zoo dat het dyebeen deszeJfs
geheele fleimpunt noch niet kwyt was

;

doch aJzoo dit in ons geval , in ee :e
i50o genaamde radysbreuk, ook noch
zoude hebben kunnen plaats hebben,
laten vjj de beweging nagaan : deze be-
ftond in gaan en op het paard khmmen,
maar m dit laaste behoeft waarlyk aan
de rechterdye niet veel geweld te ge-
fchieden; en in allen gevalle, hoe lang
heeft de lyder daar van hetgenot gehad?
op den derden dag was hy reeds het beeti
kwyt. Meer dringt het geval, dat
M. SABATIER OUs opgeeft in het zelfde
deel van de Mem. de Chir. pag. 6^9.
iJoch behalven dat de breuk daar be-
ipeurd IS m den hals van het dyebeen,
200 IS de beweging in dien man aller-
moeilykst geweest, en hy heeft die niet
ianger dan een maand kunnen oeffenen,
11. Deel. Z daar
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daar onze lyderesfe byna eenjaar haar
gewoone ^aken, op eene wyze zoo
als boven gemeld is , heeft verricht.

Verder zet aan onze veronderilelling

veel waarfchynlykheid by , het langzaam
toenemen van de zwelling, en de knap
niet voor den 24 Januarij befpeurd
(mede waargenomen in het niet min
duister geval van houstet Me?J2. df

VJc. R. de Chir, t. IlL p. iS') en volt^.)

Dit alles doet my denken, dat, door
de kneuzing van het periost'mm , veret-

tering ontdaan zy, en dat de uitgellorte

etter fcherp geworden zynde een been-
bederf hebbe te weeg gebracht , en dit

gelegenheid gegeven tot een breuk, ver-

gezeld met zoo veel droevige gevolgen

,

als het verhaal der ziekte ons heeft op-
geleverd. Evenwel, hoe gemakkelyk
zich ook op deze wyze de verfchynfe-

len laten verklaren, voldoet dit my
noch niet in allen deele , maar de zon-

derlinge bladsgewyze exostojts , in het
gezonder deel van dit dyebeen , doet
my tot nu toe zeer overhellen tot die

gedachte, dat daar ter plaatfe te gelyk
een fisfiire zy veroorzaakt, geweest, uit

hoofde van den fierken dreun, veroor-

zaakt door de contu^iQ op een naastby-
ge-
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gelegene plaats , (zoo als in 't bekkeneel

niet zelden gebeurt, waar in wy de
meest naauwkeurige waarnemingen over

de fcheuren hebben) waar door dan
daar ter plaatfe , de belediging van kneu-

zing zoo ftérk niet geweest zynde , al-

leen een uitftorting van goedaartig been-

vocht, en hierdoor een exostojïsvevoov-

zaakt is* Hoe dit alles nu met zoo
weinig pyn zy toegegaan, is moeilyk
fe begrypen ; eenig licht krygen wy uit

de proeven van den Baron van h al-
ler in Op. min, torn, i. p. 412; meer-
der uit vergelyking van 't geval van
GARELLius, dat ous de groote mor-
GAGNi opgeeft in zyn onwaardeerbaar
werk £p. Anatom. medic, Ep* LIL §
37, 38, en uit het geen wy vinden in

de Chirurgie van felix wurtz
II, deel f cap, 28 , onder anderen bL 204
van de Nederlandfche overzetting Jlm(l,

1^33* „wanneer, zegt hy , een fchinkel

,, geborsten is, en alfoo een fcheurbreu-

5, ke geworden zy, zo kan het wel ge-

i, fchieden , dat die felfde mensch , dat

5, felfde gebrek niet zeer veel en agtet",

met het geen volgt en door gevallen
opgehelderd wordt.

D. Met het gebruik van kiuikmiddelen
i Z 2 in
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in de ziekten der beenderen wordt zeer
veel voorzichtigheid vereischt.

Schoon ik volgens myne gemelde ver-
onderftelling den mercurius heb laten
gebruiken, en dezelve in een foortge-
lyk geval gegeven is , zie Mem.de r Je,
E, de Ch,tAIL f. 135? zoo het fchynt,
wel niet met een fchielyk gevolg ten
goede , evenwel ook niet geheel zonder
vrucht, zoo als houstet zelf op-
geeft /. c. p. 144, ontrade ik nu echter
het gebruik daar van in duistere ziekten
der beenderen , daar bederf plaats kan
hebben; want laten wy toegeven, dat
de genezing van twee been-eters , door
ruuN befchreven in de Ferh. der HolL
Maatf. II, d, bl. 383 , zoo zeer toe te

fchryven zy aan het gebruik van kwik,
als aan de welgepaste levensmanier &c.,

zoo is 'er evenwel groot onderfcheid
tusfchen beenbederf van een uit- en dat
van een inwendige oorzaak, ja in het
laaste komt de kwik niet altyd te pas;
als namentlyk , wanneer zich tefFens ee-

nig fcorbuticq kwaad in het lighaam ont-
houdt; ja dat noch meer i§, zelfs niet

in alle venericque beenongemakken, zie
PLATNER infl, Chir, $ 1054, 1056.
Zeer weinig zyn derhalven zulke geval-

len
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len , die klaar genoeg zyn , om het ge-
bruik van den mercurius veilig toe te la-

ten. Dan hier over late ik my niet ver-
der uit , als niet alleen behoorende tot
myn onderwerp , waarom ik dan ook
over de geringe kracht van het ammoni-
aC'Zoiit in het wegnemen van de verhar-
ding in de tunica cetlulofa niets aanmer-
ke, noch over het extr. cicuta , dat,
fchoon boven verdienften geroemd,
evenwel met alle recht den naam van
een fterk refoheerend middel verdient;
alleen gelieve de Lezer in het voorby-
gaan op te merken, hoe zeer de uit-

werking van dit laastgenoemde middel
verfchille^ daar het zelve in onze lyde-
resfe eerst duizelingen verwekt heeft, by
het gebruik van een half once daags,
fchoon haar zenuwgellel , waar op deze
plant mede fchynt te werken, vry ligt
geraakt was; terwyl whytt van zich
getuigt , na het gebruik van vyftien of
gv;intig greinen veel geleden te hebben.
Zie zyne verband, over de Zenuwziek-
ttn-, I hoofdfl. bl 16. der Rotterd. uit-

gm. (*)

Z 3 La-

(*) De Heer Comelis van der Winkel^ Heelmeester
te Delft ^ heetc my verhaalt, dat zeker perfoon al-

daar
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Lciten wy onze aandacht noch een
weinig bepalen op de verdikking en
verharding van de membrana adipoja

:

deze toe te fchryven aan de uitgeftorte

vochten uit de kwetzure van het been,
fchynt niet te voldoen, daar die voch-
ten , fchoon te famen genomen , eene
zoo groote zwelling niet wel fchynen
te hebben kunnen veroorzaken ; en
zoo al , immers iu de celluloja tus-

fchen de fpieren,en niet juist in den vet-

rok, onder de huid. Beter, dunkt my,
wordt de oorzaak gezocht in eene ver-

gadering, en famenftolling als 't ware,
van het olieachtige dat in een groote

meenigte in dat vlies gevonden wordt,
en daar in op zyne wyze vloeit. Maar
waar van daan dan deze famenloop?
want uitwendig drukkende oorzaken,
die den doorloop beletten, zyn hier

niet ; ook zoude men kunnen twyfFelen,

of deze niet liever eene rotting dan wel
eene verdikking des vets zouden te weeg
brengen, tot welke verdikking van het

vet

c-aar in het gasthuis, finaak vindende in een linSlus

lellflande uit Extr. Ckvts dr. iij. pulv. ejusd. dr. l. Syr.

Altb. Fervel Ukc. ij. Me II. alb. Ufic. j. 't geen hem te-

gen een Carcinoma aan de tong tot l<leindere dofes

geordonneerd was, in eenen dag het geheele medi-*

tanie^t zond<-'r het minltg letzel heeft uit^ebruikt.
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vet vereischt wordt een overvloed van
aardachtige deelen, waar over men
móet nazien het gene myn waardige
Leermeester de Heer Prof. h. d. gau-
Bius opgeeft in zyne inftit. pathoL
medïc, ^ 376. Maar waar van daan dan
wederom deze aardachtige deelen? de
overvloed daar van kan niet worden ge-

zocht in het geftel van de lyderes dat

fcheen meer gelegenheid te geven tot

een recht tegenovergefteld gebrek, ge-

Jyk blyken kan uit een naauwkeurig
onderzoek van de 283 § van dat zelfde

werk van den Heere G a U b i u s : Des
moeten wy dezelve zoeken in het ge-

brek zelf, en dan heeft hier zeer waar-
fchynlyk een error nutrimenti plaats ge-

had, dat is, de aardachtige deelen tot

voeding van het been aangevoerd, en
daar toe , door het ongemak , niet kun-
nende beileed worden , zyn elders ver-

voerd, en wel, gemengd, met de olie-

achtige , in den vetrok , welke daar door
verhard zyn ; en tot dit gevoelen geeft

ook aanleiding de exostofis eenige vin-

geren onder den hals van het dyebeen.
Vraagt nu iemand , waarom deze been-
voedende ftof zich juist daar geplaatst

heeft, en niet in de fpieren, gelyk in

Z 4 het
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het geval van h o u s t e t Mem, de
Chir, torn, IlL p. 137.? Ik beantwoorde
dit met eene tweede vrage > waarom in

die gevallen, daar men hair, nagels,

beenderen enz. uit zweeren in zachte dee-

Iqïï heeft zien te voorfchyn komen , deze
byzondere ftofFen zich juist daar en niet

ergens elders geplaatst hebben ?

Zie daar, onpartydige Lezer , dit al-

ks aan U ter beoordeeling overgegeven ;,

of 'er iets , ter redding van zulke elende-

lingen, konde worden uitgedacht. Ik
voor my vreeze uit al het voorgaande
te moeten befluiten, dat in een gebrek,
als dit, niet anders met voordeel kan
gefchieden , dan zorgvuldig acht te ge-

ven op de dringende toevallen; volko-

mene genezing, vreeze ik, is hier on-

mogelyk, de diepe legging van het

been belet de ontbloting van het zelve

,

^oó noodig , om het ongemak met on-

derfcheiding te kennen ; waar door h^
^elve duister blyft , of zyn kwaaden aart

te laat o.itdekt, wanneer de amputatie,

waar in zoo niet de eenigfte , ten minften

4e zckerfte hulp anderzins zoude gelegen
^yn , wegens het aftiemend leven vaii

den uitgeteerden lyder, niet meer kante
baat genomen worden,

^'
f-<f*^' VER"
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VERHANDELÏNGE
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FROPHETISCHE HISTORIE.

DOOR

yOSUA VAN IPEREN.

§. L jlJ)e eigene aard der Oosterfche
Talen en dus ook de denkenswyze der
Oosterlingen eischt telkens Toefpelingen
opPlegtigbeden of Gebeiirtenisfen, 't Is
niet te denken , dat de Inftellingen van
den openbaren Levitifchen Godsdienst
enkele Allegorien of Beeldfpraken ge-
weest zyn, gelyk die letterlyk van Mo-
fes befchreven wierden. Dit was het
oogmerk van zynen fchryfftyl niet, voor
^00 ver hy de Fistorie der Goddelyke
IniteUmge boekte, al 200 min als van
de overige gewyde Gefchiedfchryvers

,

die den Tempel van Salomo en andere
byzonderheden van het Uitwendig Hei-
ligdom aan ons opgeven, moses be-

Z 5 fchryft
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fchryft de wyze van toeflellinge des
Tabernakels, der H. Gereedfchappen

,

als mede de uitwendige verpligtingen

,

zoo van de Priesterftamme , als van
gansch Israël. Paulus zoekt , niet in Mo-
fes befchryvinge , maar wel in de Jlf-

beeldingen y die daar naar wierden inge-

rigt, en in die alleen, de Evangclifche
Schaduwen en Voorbeelden (a). Spytig
is het, dat men op de berigten derJood-
fche Meesters, ter ophelderinge van
Mofes letterlyke beftekiren, doorgaans
bygebragt, zoo weinig ftaat kan maken,
aangezien zy vooral op de byzonderhe-
den van Zerubabels Tempel, of, 't geen
nog erger is, op latere afwykingen van
de oorfpronkelyke bedekken, ten tyde
van Herodes , fchynen te doelen. Wie
zou durven twyffelen aan de volmaakt-
heid van 's Wetgevers fchryfflyl , daar
liy bouwkundige ontwerpen en Godde-
lyke inzettingen , voor Israël en voor de
kunflcnaars onder Israël , tot kleinighe-

den toe, heeft voorgefteld en als uitge-

teekend? 'tWare te wenfchen, dat wy
zulke Afbeeldingen van den Taberna.
Jcel wisten toe te ftellen , die zuiver aL
leen aan het oogmerk van Mofes volde^ ^

den I

(a) Hebr. IX : p.



PROPHETISCHE HISTORIE. 363

den! Zulke Afbeeldingen zouden , den-

kelyk, met meer gemak, als Propbeti-

fche Toej'pel'mgen op den meerderen en
volmaakteren Tabernakel, kunnen wor-
den erkend , dan die , welke wy tot hier

toe hebben.

$. IT. Eene andere foort van Propheti-

fche Toefpelingen 2yn de Voorfpellingen

van aanflaande gebeurtenisfen y voor zoo
verre die Gebeurtenisfen zelve (en niet

200 zeer de Voorfpellingen, welke let-

terlyk in die Gebeurtenisfen vervuld

wierden) wederom Prophetifche Tafe-
reelen en vertooningen moeten opleve-

ren van verder uitgeflelde lotgevallen,

By voorbeeld , wanneer de Heere Chris-

tus de verdelginge van het Joodsch Ge-
meenebest door de Romeinen voorzegt

,

(b) en 'er onmiddelyk zyne heerlyke

toekoomfte en de voleindinge der wae-
reld op volgen laat , zou het heel wel
kunnen zyn, dat het eerfte lid dier Pro-
phetie in de vervullinge moest wor-
den opgevat, als eene Prophetifche
Toefpelinge op het laatfle der dagen;
en het vervolg als eene letterlyke en

on-:

(b) Matth. XXIV: 3—28
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onmiddelyke Voorzegginge. Edog ik

ben nog zoo verre niet , om daarom-
trend iets plat uit te beflisfen. Allee-

nelyk merkc ik hier aan, dat zulke

Toefpelingen der Vervullingen (wan-
neer de voorfpelde gebeurtenisfen we-
derom Prophetifche Schilderyen wor-
den) in meer dan een opzigt met de
Prophetifche Gezigten overeenftemmen,
en dus ook de Befchryvingen derzelve

met de Befchryvingen van die Gezigten.

Zoo zyn de twee Vygenkorven van
JEREMIA (c) Prophetifche Toefpe-
lingen op de reeds weggevoerde en op
de nog overgeblevene van Juda, gelyk

blykt uit de Godfprake, die, ter over-

brenginge van dat Gezigte, by de Be-

fchryvinge word agteraan gevoegd (d).

§. ÏIL Aangezien nu niemand, die wel
denkt, (zoo ik wel vermoede) twyffelen

^3.1 , of d? Prophetifche Gezigten waren
ongemeen helderder en duidelyker en zy
deden de zintuigen, hertstogten en op-

merkzaamheid der Zienders flerker en
levendiger aan , dan de Befchryvingen

der-

(O Jerem. XXIV : 1—3.
Cd) if 4—10. Conf. VENEMA Comm. ad h, 1.
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derzelve , 200 als die van hun zyn ter

neder gefteld , op haar zelven en opper-

vlakkig befchouwd, ons thans een be-

grip der daar in bedoelde zaken ver-

fchaffen kunnen: zoo zal het ook, dunkt
my, allerbetameiykst zyn, dat wy ons
vooraf, met onze Inbeeldingskragt en
alle mogelyke fchranderheid , daar op
toeleggen, om ons ook die Gezigten
voor het verftand te vertegenwoordigen,
eer wy de overbrengingen , welke 'er

doorgaans worden bygevoegd, behoor-
lyk en net zullen kunnen of mogen be-

oordeeien. Dit dan zoo zynde, meene
ik, dat het zeer nuttig, zoo niet nood-
zakelyk , wezen zal (wil men zig niet

overhaasten en aan windrige voorbarig-
heid fchuldig maken) de Gezigten der
Prophetenin prent te brengen, en dus
dat aanmerkelyk gedeelte der Heilige
Schrift, levendiger voor te ftellen. Zoo
ditfmaakt, wenfchten wy, dat Geleer-
de Mannen, die Taalkennis, Oudheid-
kunde en eene levendige verbeeldings-
kragt teffens in eene ruime mate bezit-

ten, (e) zulke prenten onmiddelyk uit

het

(e) Men begrypt ligtelyk, dat de letterlyke en-

oordeelkundige opheldcringe van den Tcxc, vol-

gens
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het Origineel van de gewyde Befchry-
vingen dier Gezigten afteekenden; en
het niet aan het beflel van ftoute en on-
bedagtzame fchilders overlieten. In
zulk een geval zouden die Prenten zel-

ve (liefst afgezet naar de kunst, 't geen
men aan een fchilder beduiden kon) Pro-
phetifche Toefpelingen worden ; en men
zou de Befchryvingen der Gezigten , by
het overbrengen, niet langer van woord
tot woord behoeven uit te pluizen.

§. IV. Eveneens, wanneer de Voor-
fpellingen zoo zeer niet , als wel de voor-

fpelde Gebeurtenisfen, tot tafereelen van
latere lotgevallen verordend zyn, vol-

gens het waar oogmerk der Openba-
ringe; dan zal men ook, in die voor-

fpelde Gebeurtenisfen zelve, en in hare

naawkeurige Verhalen , de Prophetifchf

Toefpelingen aantreffen van die Histo-

riën , welke eindelyk en voorn^mentlyk
bedoeld zyn. Derhalven zal het dan
ook zeer dienftig zyn , zulke Gefchied*

verhalen uitvoerig en oordeelkundig in

te rigten, en met de oorfpronkelyke
Voor-

gens dit ontwerp, naawkeiuiger zou moeten zyn,

als men die tot liier toe doorgaans in de uitleggin-

gen der Prophcten aantreft. Dit ipreckt van zelf!
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Voorfpellingen dermaten te vergely-

ken, dat 'er deze eene ongedwongene
v^ervullinge in vinden en 'er teffens

een helder ligt en eenen glansvol-

len luister uit ontfangen. Zoo dra men
deze taak, naar het voorbeeld van
PRIDEAUX, GROTIUS, THOMAS
NEWTON en andere (f) zal hebben
afgeweven, zal men geenen nood meer
hebben, om zig het hoofd te breken
met eene opgewarmde ontcyfFeringe van
die Prophetifche Raadzelen, welke niets

anders dan Voorverhalen van kort op
handen zynde Historiën geweest zyn.
Neemt eens, by voorbeeld, indien de
bloeiftaat der Apostelkerk en de daar
op volgende verdelginge van den Jood-
fchen Kerk en Burgerftaat door de Ro-
nieinen, by joel (g), als eene dusda-
nige Toefpelinge op het laatfle der da-

gen

CO Als ik deze uitmuntende en beroemde Ge-
leerden aanvoere, doe ik: die niet anders, als met
een eeuvoudig oogmerk, om myne gczegdens,
door eenigzints nabykomende voorbeeldtn, op
te helderen. Want wy vorderen eene ftipter
naawkeurigheid , dan die Heeren , tot het bereiken
hunner byzondere oogmerken , van nooden hadden.

(g) Hoofdft. II : 2.^. enz. Bisfchop chandler
noemt foortgelyke Godfpraken Typifche Prophetien.
Zie m 't Itort lel and Schriften der Deïsten,
I. D. bl. 149-.

'
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gen moet worden aangezien, dan heb-

ben wy* heden niets anders noodig , als

de Gefchiedenisfe dezer beide uitlleken-

de gevallen ons behoorlyk en klaar voor

te ftellen , om wyders met onze voor-

uitzigten tot aan de voleindinge der Ec~
wen voort te varen.

§, V. Dusdanige Prophétifche Toefpc-
lingen , die ik vervolgens in tegenoverflel-

linge van de Prophétifche Plegtigheden

,

PROPHETiscHE HISTORIËN noemen
zal, ruimen vele, zeer vele, zwarighe-

den uit den weg by de verklaringe der

H. Schriften, vooral die onverdedigba-

re en magtig ongerymde veronderllei-

linge , dat 'er meer dan eene enkele en

eenvoudige beteekenisfe in de Godfpra-

ken fchuilen zou. Ja 'tgeen nog verder

gaat, dat 'er twee, en misfchien meer,

na eikanderen volgende Vervullingen,

teffens zouden kunnen voorfpeld zyn.

Men mag immers verflandige en van

Gods Geest bezielde fchryvers van gee-

ne onduidelykheid , van geene dubbel-

zinnigheid verdagt houden? Onze on-

kunde, onze verlegenheid by het uit-

leggen geeft ons geen verlof, geene vry-

heid, om verzinfelen uit te denken, die

de



PROPHETISCHE HISTORIE. 369

de onfeilbaarheid en verftaanbaarheid

der Goddelyke Boeken ondermynen
zouden? Neen! zulke Voorzeggir.gen,

die Prophetifche Historiën voorfpellen,

bedoelen niets anders dan die Historiën

:

maar die Historiën worden dan nader-

hand, op hare beurt, fomwylen, Pro-

phetifche Gezigten en Tafereelen van

het toekomende.

5. VI. Zulke Prophetifche Historiën

hebbeneenen byzonderen nadruk. Trou-
wens, gelyk zy vervullingen van Prophe-

ticn zyn , zoo blykt het dan ook van ag-

teren, dat die Goddelyk en onfeilbaar

waren; en zyn zy teffens voorbeduide-
nisfen van andere toekomende voorval-

len, dan word het ook ontwyffelbaar

,

dat die voorvallen even zeker door de
Goddelyke Voorzienigheid zullen ver-

ordend en geregeld worden en daarom
even zoo wel gebeuren , als de Prophe-
tifche Historiën zelve, welke 'er voor-

teekenen teffens en onderpanden van
zyn. De geboorte van Ifaak aan Abra-
ham , met eenen verbazenden toeftel van
plegtigheden , door Jehova zelf in eigen

perfoon voorfpeld, en zoo naderhand
gebeurd , tegen alle natuurkundige waar-

II. Deel. Aa fchyn-
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fchynelykheid aan, was, by de vervul-

linge , voor den Vader der geloovigen ,

't onderpand ener onfeilbare vervuUinge
van de overige Evangelifche beloften, (h)

Hier aan zyn eenigzints gelykvormig de

geboorten van Immanuël en van Maher
Schalal Chaz Baz y ten tyde van jesaÏas.

(i) Dan myn tegenwoordig beftek duld

niet, dat ik my in eenige byzonderhe-
den uitlate.

§. VIL De Goddelyke Wysheid, AI-

magt. Goedheid en Waarheid worden
ongemeen door zulke Prophetifche His-

toriën verheer^ykt ; en het Prophetisch

Woord krygt 'er eene onwrikbare vas-

tigheid , eene ontwyfFelbare zekerheid

door, Laen wy het een en het ander

wat onderfcheidentiyker voorftellcn. De
Wysheid en Goddelyke Voorweten-

fchap verdubbelt in grootheid en luis-

ter, voor zoo ver 'er eene dubbele voor-

kennisfe, en van die Prophetifche His-

toriën , en teffens ook van hare Tegen-
beelden toe vereischt word. Eene aan-

ftaande gebeurtenisfe , in alle hare om-
ftandigheden voor uit te zien en te voor-

zeg-

(h) Rom. IV: 18—25.

CO Jcfaj. VII en VIII.
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zeggen f
veronderflelt immers eene on-

eindige naawkeurige kennisfe van den

kngen ketting, en alle de wonderfcha-

kelen der Voorgaande en gelyktydigc

Natuurlyke en menfchelyke gebeurte-

nisfen, welke alle, 200 'er geen niew
wonderwerk tusfchen in fchiet , eindelyk

ontwyffelbaar zullen famenloopen, om
zoodanige gefchiedenisfen te veroorza-

ken. Onbegrensde wetenfchap , God-
delyke fchranderheid kan alleen die be-

raminge maken. En nogmaals groeit

die oneindige wetenfchap in haar voor-
komen en ter harer verheerlykinge en
roem, wanneer dusdanige gebeurtenis-
fe op niew als eene fchildery word op-
gegeven van niewe gevallen , die in ee-

ncn verderen afftand van tyd, ja fom-
wylen eewen , meenige eewen daar na

,

hun vol beflag eerst ftaan te krygen. 't

Biykt dan, ten allerklaarflen , door de
Prophetifche Historie, dat 'er zulke ee-
ne dubbele voorwetenschap van gebeur-
lykheden ftand grypt, waar door het
oneindige en onbegrypelyke der God-
delyke Wysheid ten aüerflerkflen geo-
penbaard word, zoo dat wy, daarop
lettende, opgetogen en verrukt, weg-
fmelten in verwonderinge en verzinken

Aa 2 in
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in diepen ootmoed en toejuichende

hoogagtinge. Die zulke eene voorwe- •

tenfchap bezit, moet de teugels der

Voorzienigheid alleen in handen heb-

ben, alleen alles beheeren en van niets

of niemand kunnen belemmerd worden

!

§. VIÏI. Eveneens ontdekt zig de God-
delyke Waarheid allerlevendigst in de
Prophetifche Historie. Geene eeden ,

gee-

ne facramenten kunnen kragtiger zyn,
dan dewerkelykevervullingevan het geen
reeds, als een onderpand van verdere

beloften of bedreigingen, lange te vo-

ren, voorfpeld was. Maar blykt het

nogtans daar uit wel, dat God even
waaragtig en getrouw is, betrekkelyk

tot het geen 'er nog als eene beantwoor-
dinge aan de Prophedfche Historie te

v/agten flaat ? O • ja ! de Prophetifche

Historiën zelve zyn waarborgen voor

het laatfle en bewyzen van het eerile.

Want, om dat zy met dat byzonder
doelwit voorfpeld zyn , op dat zy tot

duidelyke vertooningen van toekomen-
de dingen verflrekken mogten, zoo
moeten ook die Tegenbeeldige Vervul-

lingen ruim zoo zeker uitkomen, als

de Voorbeeldige , of; gelyk wy die noe-

men,
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men , als de Prophetifche Historiën. Is
Jerufaiems verfchrikkelyke verwoestinge
door de Romeinen van Christus, ais
dusdanige eene, voorfpeld, als zullen-
de, in het klein, eene affchilderinge
geven van de verwoestinge des aardbo-
dems by de wederkoomfte van Gods
Zoon: dan zal ook die rampzahge en
a lervreesfelykfle gebeurtenisfe ruim zoo
zeker te wagten zyn , als wy nu van
ageer weten, dat 's Heilands Godfprake
nopens Jerufalem ftiptelyk is vervuld ge-
worden. Laten wy derhalven die Pro-
phetifche Historiën aanzien voor won*
derwerken van 's Heeren Wysheid en
Alvermogen , waar door de onfeilbaar-
heid der Voorzeggingen , welke nog ter
uitvoer moesten gebragt worden , bewe-
zen en bekragtigd zyn,

§, IX. Indien het Lied ï?^« h annA (k)
de wyze en heldhaftige verrigtingen van
Samuèl en de zalvinge van David voor-
spelde , en indien 'er'^egter verder op de
Prophetifche en Koninglyke waerdig-
heid van Mesfias gezien wierd; dan zul-
len de verrigtingen van Samuëi en alles,

Aa 3 wat

(k) I Sam. TI ; i-io.
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wat verder in dat Lied bedoeld word

,

eene Prophetifche Historie moeten
ui:leveren , die als een tafereel of

fchilderinge der tegenbeeldige vervullin-

ge was aan te zien , en , na de letterly-

ke vervullinge der Godfprake , beter be-

grepen en gewisfer geloofd kon worden.
Insgelyks , 200 Davids laatfte woorden,
of, gelyk men 't noemt, zyn zwanen-
zang

, (1) op de heerlykheid van zynen
zoon Salomo en den ondergang van Jo-

ab, Abjathar, Simei en andere Beiials-

mannen toepasfelyk was , terwyl 'er

nogtans de verheffinge van Mesfias en
het Koningryk der eewige heerlykheid
tefFens in gemeend en bedoeld werd

;

dan zal de verheffinge van Salomo en

zyne heerlykheid, in hare omftandig-

heden befchouwd, eene Prophetifche

Historie hebben opgeleverd , die , als

dot)r een Goddelyk Gezigte , Israël ten

allerklaarften onder Salomons gelukki-

ge en vreedzame regeringe deed begry-

pen en vaste'yk gelooven, wat 'er na-

maal s te wagten was. Langs dien weg
Üeeg het Prophetisch Woord, boven
^lles, wat 'eruit te denken was, in ver-

fieyendheid, duide^ykheid , agtbaarheid
en

(]) 2 SiRï. XXllI : 1—7.
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en onwederfprekelyke onFeilbaarheid.

§, X. Laten wy nog hooger opklim-

men. Niemand zal , denke ik , twyfFelen

,

ofde Erfelykebezittinge van Canaan , aan

Abraham , Ifaak en Jacob , herhaalde

reizen , toegezegd, had tot haar doelwit,

een hemelfch en beter Vaderland af te

fchilderen: en, is dit zoo, dan zal ook
de bezitneminge van dat fchoon land,

aan Israël onder het beleid van Jo-

fua vergund, zoo veel te meer eene

Prophetifche Historie geworden zyn ,

door welke de geloovige wierden opge-
leid, om ditHemelsch Vaderland, aan
hun verfproken , door geloof en hope
op te zoeken , onder het geleide van
dien Jofua of Jezus, die het vo^k Gods
in de ruste zou inleiden. (^) 't Bleef hier

by geene bloote befpiegehnge. Ver-
flandige en heilzoekende Israëliten geno-
ten en fmaakten die weldaden en uit-

wendige zegeningen , welke aan de voor-
vaderen, gedurende hunne vreemdeling-
fchap , beloofd waren. Die tegenwoor-
dige genietinge was een onderpand van
hun eewig deelgenootfchap aan de heug-
chelyke tegenbeelden dier Prophetifche

A a 4 His-

O Hcbr. ÏV: 8.
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Historie, (m) De dag aan de dag ftprtte

overvloedige fprake uit en de nagt aan
de nagt toonde wetenfchap,

§. XI. Maar, in zoo verre de Voorzeg-
gingen zulke Prophetifche Historiën , by
voorraad, befchryven, moeten zy ook
volftrekt letterlyk worden opgevat. Zoo
men 'er toe komen kon en wilde, om
door het Ryske?i uit dm afgehouwen
tronk van Ifaï (n) den jongen Koning
Jofias te verftaan , wiens weergaê , in

het herftellen van den zuiveren Gods-
dienst , waarlyk noit geregeerd had over

Juda en Ephraim te gelyk; (o) dan zal

men dien fprong aanftonds niet mogen
maken , welke 'er doorgaans gemaakt
word, maar vooraf de Historie van Jo-

fias uit deze Godfprake ten klaarllen en

naar de letter ophelderen en aanvullen,

en dan eindelyk die vervullingc voor
een tafereel aanzien, waar in de aan-

ftaande heerfchappy van Mesfias naar

het leven gefchilderd wierd, zoo als

men

C.m; Stephaniis fchynt het zoo opgevat te heb-
ben- H;;:Hi. VII: 2—50.

Cn) Jciiij. XI en Xlf.

(q) 2 Kon. XXIII ; 25. 2 Chron. XXXV: 18.

verg. pRi DE Aüx Connedted. P. I. pag. 25 ^^ ^5;
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men die in het laatfte der dagen te wag^-

ten had. Zulke eene manier van doen
zou, zoo ik het wel heb, ongemeen ve-

le zwarigheden uit den weg ruimen en
ons eenen Prophetifchen Verrekyker in

de hand geven , die ons de eigenaardige

uitkoomfte van menige andere voorzeg-

gingen, welke nog duister fchynen, in

het verfchiet zou doen ontdekken : zoo
dat wy verbaasd zouden ftaan over de
duidelykheid van het Prophetisch

Woord, dat dan, veelligt niet meer,
als een verzegeld boek, maar als een hel-

derJchynend ligt in de duisternisfe , zig

zou opdoen,

§, XII. Evenwel, indien men dit

ontwerp oit zal willen volgen, moet
men vooraf noodwendig verdagt zyn
op het beramen van eenige vastgaande
regelen , die men zal dienen in agt te

nemen , om veiliglyk voort te gaan en
telkens allengskens eenen flap wyder,
met gerus:heid en vrymioedigheid , te

doen. Dit, by voorbeeld, ftaat paal-

vast ,- dat men in de gefchiedenisfe van
Ko nng Jofias, ter ophelderinge der
aangehaalde voorzegginge, niets verder

Aa 5 in
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in aanmerkinge mag nemen , 'dan het

geen 'er in de letter der Prophetie uit-

drukkelyk bedoeld wierd. Te weten
de veldflag van Megiddo en het fneuve-

len van Jofias aldaar kan hier niet te pas

komen , alzoo 'er alleen de iloffe van
een plegtig Danklied vooronderfteld

word (p) en geen;zints van die Klaag-

liederen , welke JEREMIAS en alle de
Zangers en Zangeresfen over den dood
van dien roemrugtigen en vromen prins

hebben aangeheven, (q)

§. XIII. Daarenboven zal men moe-
ten afgaan van die benaawende bekrom-
penheid in het uitvorfchen der letterly-

ke vervullingen, en, uit dien hoofde,
vast ftellen, dat men juist in de gewyde
of ongewyde gefchiedenisfen niet altoos

volledig kan aantreffen alles , wat ons
een volkomen denkbeeld van de Pro-
phetifche Historie zou kunnen geven.
In de Boeken der Koningen en Chrony-
ken vinden wy ettelyke dingen , be rek-

kelyk tot dehervorminge van den Gods-
dienst, ter eere van Jofias aangeteekend,

€n

i-p) .lefai'. Xn.
(q) 2 Chron. XXXV : 25.
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en zelf de vereeniginge van Jiida en van
Ephraïm : maar van zyne krygsverrig-

tïugentegen de Phi/iflynen^ tegen Edom,
Moab en de kinderen Ammom , ais mede
van de wederkeeringe der Israëliten uit

Asjyrien, Egyptenland, Pathros , Mo"
renland, Elam , Sinear en de eilanden der
zee, treffen wy niets ter waereld aan,

Flavius josEPHUS al een geeft ons ee-

nige aanleidinge om dit te gelooven, met
deze woorden (r) : Tamoc ^' èv rèiq

''l;^o7c?.'uiJ.oig êiUTZ^d'^ociiByog ^ yJKsv sig

VTiO "lëfiO^odhiü t2 §CC(JLXëMg Slg TlfJLYjV Tm
^êviKüJv ^sSv yjddvKTS. Mstóc ^è

TavTOi , o ^aoiXsxJq 'loociag 'KOfSvSsig xzi

TTfcg T^g ocKkiig rwv 'l<7f!xy]?iTU)^ , caoi 7>]v

on'x}LO(.>w(Tiotv mi Tiijv ^>^ASiy.v vt^o tw
'A<7a-vfi(o)v ^'^(o-jyov Dat is: deze din-

gen te Jerufalem verrigt hebbende is by
het land doorgetrokken en heeft allen toe-

Jlel vernietigd , welke van Koning JerO'
beam ter eere der vreemde goden was aan-
gelegd"— Daar tia is de koning Jojias

ook Verder voortgetogen naar de overige

der

(O Antiq. Judaïc. Lib. X. c. V. p. m, 334.
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der LraëUtetl, zoo vele als ^er de gevan-
genisfe en Jlaverny der Asfyriers wyds en

zyds onwlugt waren 'tKoomt my
niet vreemd voor, Jofias hier aan te

zien als in cyns en by wyzevan leengoe-

deren beheerende alle de bezittingen der

Asfyriers rondom het Joodfche land
,

de landen ook der Philistynen , Edo-
miten, Moabiten en Ammoniten, wel-

ke zyn Vader Manasfe door de gunst

van Efarhaddon lange jaren beheerd had
te voren en die dus nu ook met Israëli-

tifche volkplantingen uit de vlugtelingen

voorzien waren. Want , al ware 't

fchoon, dat niets of niemand ons eeni-

ge aanleidinge gaf tot zulke vermoedens

,

de omilandigheden egter van den tyd,

de beroertens in het Oosten door de

Mediers en Babyloniers aangerigt, ma-
ken de Jetterlyke vervullinge van jesaïas

voorzegginge zeer mogelyk niet alleen,

maar ook zeer waarfchynelyk. 't Koomt
my derhalven, onder verbeteringe , re-

delyker voor, dat men de Prophetie

eerst naar de letter opvat, en 'er, ten

minften by voorraad ^ zoo lange 'er niets

vernuftiger is uit te denken , de Joodfche
Gefchiedenisfen mede aanvult, dan dat

men op vergezogteAUegorien denkt; ge-

lyk
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lyk ,niet lang geleden^ vaniemand gedaan
is. Poëtifche welfprekenheid, kan inde-
ze eewe en noit , by onbevooroordeelden
tegen den ontegenzeggelyken aandrang
der eenvoudige en zuivere Redeneerkun-
de opwegen,

§. XIV. Zoo dra men de Propheti-
fche Historie volledig zal hebben opge-
maakt; en, die na een herhaald en on-
bevooroordeeld onderzoek, bevonden
zal hebben met de Godfprake, in alle

deelen, over een te ftemmen, behoeft
men zig ook vervolgens niet langer aan
de bewoordingen der Godfprake te hou-
den. Want nu is die Prophetifche His-
torie de Godfprake zelve, 't Zal, by
voorbeeld, niet noodig zyn de benamin-
gen der volkeren en landfchappen te be-
houden , of naar Philiftynen , Ammom-
ten, en Moabïten om te zien en naar
andere barbaren, welke naderhand,
wanneer men de vervullinge der Pro-
phetifche Historie met eenige gevoeg-
gelykheid zou kunnen wagten, of niet
meer in wezen zyn, of ten minften on-
der die benamingen, als onderfcheidene
volkeren , met geene mogelykheid meer
kunnen voorkomen. De Gênealogifche

en
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en Geographifche titels, welke in latere

dagen gebruikt ftonden te worden, wa-
ren, ten tyde der Propheten , niet bekend

:

en offchoon de Geest der Prophetie die

evenwel had kunnen opgeven , gely)-:

met Jofias (s) en Cyrus (t) gebleken is ,

zoo zouden egter dan zulke Voorzeg
gingen geene Prophetifche Historiën

hebben opgeleverd : dat is , naby zynde
gebeurtenisfen , die tot fchilderyen en
onderpanden van verder af zynde lotge-

vallen moesten verflrekken.

§. XV. Evenwel indien de Prophetifche
Historie een tafereel zal zyn van toeko-
mende gebeurtenisfen , zoo zal de volg-

order des tyds, dat is de Chronology

,

en de gelegenheid en woninge der vol-

keren, dat is de Geography, welke in

de Prophetifche Historie te pas kwa-
men, ook wel degelyk, en dat onge-
dwongen, opde Vervuilinge moeten wor-
den overgebragt. Past de Prophetifche
Historie van Jofias (eens veronderfteld

zynde , dat zy by jesaïas bedoeld wierd)
op de wederbrenginge der Joden toe in

het laatfte der dagen; dan zult gy 'er

de

(s) I K'on XIII: 2.

(O Jcfaj. XLIV: 28, XLV: i.
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de Turken, Arabiers, Turcomannen

,

Suoriers, Drufen, Franken, Mamme-
lukken en andere bezitters of naburen

van Palestina en Egypten door verftaan

moeten : wanneerU deProphetifche His-

torie Edom, Moab, Ammon en het al-

oud Egypten opgeeft ; ten ware , dat 'er

by de vervuUinge , door de wisfelvallig-

heid der tyden , wederom andere natiën

Syrien , Egypten , Woest- en Steenag-

tig Arabien bewoonden. Men moet my
wel verftaan, dat ik deze byzonderhe-
den hier flegts bybrenge, om terophel-

deringe myner gezegdens te verftrekken,

zonder dat ik daarom juist moet geoor-
deeld worden de aangevoerde God^rake
in dusdanigen zin op. te vatten.

Ö. XVI. Dit egter durve ik wel rond-
uit verklaren, dat het my onbegrype-
lyk voorkoomt, hoe men die Voorzeg-
gingen, in welke volkeren genoemd wor-
den, welker namen verdelgd zyn van
onder den hemel , nog in de vervullinge
en wel , voor de eerfte reize , zonder Pro-
phetifche Historie te vooronderfteUen,
op zulke tyden brengen kan, wanneer
'er niets meer van die natiën overfchiet

dan de gedagtenisfe , ter naawer nood
in
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in de gedenkftukken der aloudheid be^

waard? In de tweede en derde eewe
van het Christendom weten wy, dat de
Moabiten, Ammoniten, Edomiten en
Philiftynen hunne afzonderlyke bena-

mingen verloren hebben; de Idumeers
zelve en Nabatheërs, als zynde of ver-

dreven uit hunne oude woonplaatzen

,

of onder de Drufen, Suoriers en Ara-
biers verfmolten en ingelyfd. Even
daarom kunnen die aloude natiën nu
niet meer in eene Godfprake vermeld
worden , welke hare vervuUinge in de
derde en verdere eewen van het Chris-

tendom nog verwagte : want dan zou die

Voorzegginge duister, dubbelzinnig en
gebrekkig geweest zyn ten tyde dat die

volkeren nog in wezen waren en dus

glad en gaar afw^yken van de vereisch-

tens en kenmerken, welke het vernuft,

met regt en reden, in de Goddelyke
Prophetien zoekt. In gevalle dan , dat

men de Godfprake meent op latere ty-

den van het Christendom, of op devol-

eindinge dereewen, te zien, zal men, ten

minflen vooraf en by voorraad , den toe-

vlugt tot de Prophetifche Historie moe-
ten nemen : zoo als wy die hier befchre-

ven hebben.

§. XVII.
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§, XVII. Laten wy dan, ter verbe-

teringe van de Prophetifche Godgeleerd-
heid , den veiligflen weg inilaan , en
vooraf, ten minften by voorraad, de
meeste, zoo niet alle, de voorzeggin-

gen eenvoudiglyk en naar de letter op-

vatten, en alles dat de Prophetifche Ge-
ographie en Chronologie bepaalt, te ba-

te nemen , om ieder geval , dat 'er voor-

fpeld word , daar te plaatzen , waar de
Geest der Prophetie, dat is het verband
en oogmerk der Voorzegginge , dat ge-

plaatst wil hebben, 't Zal altoos tyds
genoeg zyn, de Prophetifche Historie,
welke uit deze behandelinge te voor-
fchyn koomt, als eene Voorbeeldige
Schildery van verdere gebeurtenisfen

aan te zien; na dat men het geheel His-
torisch Tafereel der vervuUinge, oor-
deelkundig en naawkeurig , zoo veel
doenelyk is, zal hebben in order ge-

bragt. Immers dit moet waarlyk voor-
afgaan, wil men voorzigtiglyk en ver-

ftandiglyk handelen , en , uit een god-
vrugtig beginzel des geloofs en der lief-

de voor de Openbaringe , zorge dragen
en, met alle bedenkelyke omzigtigheid,
waken , dat het Prophetisch Woord aan
de bedillingen en befpottingen der tin-
IL Deel. Bb dalls,
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DALLS, MORGANS, COLLINS en BOLINGBRO-
KE's niet langer ten doele gefteld worde.

§. XVIII. Ik zou 'er egter zeer voor
zyn , dat men een begin maakte met de
duidelykfte en verftaanbaarfte Prophe-
tien, daar men zekere voetflappen in

aantreft van eene Geographifche naaw-
keurigheid en Historifche uitvoerig-

heid : waar uit dan den liefhebberen

van Allegorifche en ver afwezige ver-

vullingen getoond kon worden , dat 'er

waarlyk ! vooraf nader bykomende ge-

vallen moeten bedoeld zyn en wel zul-

ke , die binnen den tyd , in welken alle

de opgenoemde fleden en landfchappen

,

onder de opgegevene benamingen , nog
aanwezig waren, gefchieden zouden en
gefchied zyn. Laat ons de Last van
Moab ten voorbeelde verftrekken , gelyk

ons de Propheet jesaïas dien ver-

toont, (u) Ja dien verkieze ik zoo veel

te liever , om dat 'er de Heer vitringa ,

agter zyne keurige uitlegginge van dien

Ziender, eene fraaye Kaart by oplevert

van het land der Moabiteriy (v) tot na-

der verfland der Godfprake. Maar , in

die Kaart
,
(men vergeve 't my dat ik

zoo
(u) Hoofdftuk XV. en XVÏ.
(v) Comin. in Jefaiam, Tom. II; pag-, 95^—
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^00 fpreke) vind men het zelfde gebrek,
hoewel 200 groot niet , dat men in de
Kaarten der beroemde Heeren reland
en BACHIENE aantreft; te weten, dat
'er alle de plaatzen, van welke de Pro-
pheet gewaagt , geenzints op gevonden
worden. Ik weet de redenen van die
uitlatinge zeer wel. Maar laten wy
evenwel eens zien, of onze Prophetifche
Historie mogelyk niet iet tot waarfchy-
nelyke verbeteringe der Bybelfche Land-
kaarten zou kunnen aan de hand doen.
Niemand kan het ons kwalyk nemen

,

dat wy, al tastende en zoekende, de
ware ligginge der oude Moabitifche land-
ftreken en ileden uitvorfchen en, ofmet
eenige zekerheid , of by waarfchynely-
ke gisfingen , aan dezelve eene plaats
vergunnen; maar ook niet langer, dan
tot dat iemand 'er iets beters en beflis-
fenders op zal hebben uitgedagt. Want
zulk een befluit, voorzigtiglyk genomen
en fchoorvoetende uitgevoerd , zal ein-
delyk een aasje zwaarder moeten we-
gen, dan eene loutere gisfmge, welke
de Heer vitringa erkent, dat zyne
Kaart van jMoab is. (w) En wie is 'er,

B b 2 die

(w) Na dat deberpemde en oordeelkundige Man
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die 't my met regt misduiden kan , dat
ik ;, in dezen , ook iets , hoe gering het
ook wezen mag, zoeke toe te brengen,
ter befchavinge der fraaije wetenfchap-
pen?

§, XIX. Ik befchouwe dan (om een
klaarder denkbeeld van myne manier
van doen te geven) de Godfprake van
JESAÏAS tegen de Moabiten, niet als

eene Voorzegginge in het aankondigen
van het toekomende , maar als eene
Prophetifche Historie in hare vervullin-

ge , ^rie jaren later , volgens de uitdruk-

kelyke tydsbepalinge van den text : Bin-

tien drie jaren {als de jaren eenes huur-

Ungs) dan zal de eere Moabs veragtzaam
gemaakt worden, (x) Ook moet men
my toeflemmen (dit vordere ik vooraf)

dat deze Bedreiginge tegen Moab eerst

is afgekondigd na den dood van koning

Achaz,en dus in het begin! der regerin-

ge van Hiskia : aangezien dit ontegen-

zeg-

zig beklaagt had over de onzekere berigten der ou-
de Historfen en Landbefchryvers, 'betrekkelyk tot

de rivier Avnon en de landen daar omftreeks, ein-

digt hy met deze woorden. 'Ergo ft »»//« via liceat

•veros locorum ftus certo definitos explorare : aquum est nos

conjeéturalibus hoc in cafu esfe contentos,

(x) Cap. XVI : 14-
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Zeggelyk blykt uit het onmiddelyk ver-

band met het even voorgaande : In het

jaar , toen de Koning Achaz ftierf, ge-

Jchiedde deze last,— (y) ten ware men
durfde denken, dat de völgorder des

tyds van afkondigin^e in dit Prophetisch
Boek niet zou zyn waargenomen , en
men, langs dien weg, alle grondbegin-
zelen eener vernuftige Uitlegkunde op
fchroeven wilde zetten. Maar in 't vier-

de jaar van Hiskia, kwam Salmanefer
op tegen Samaria en belegerde die
ftad: (z) waar uit dan volgt, dat de
Last van Moab op de verwoestingen
doelt, welke de Asfyriers, by hunne
aankoomst uit het Oosten , ja zelf by
hunnen eerften inval, hebben aangerigt,
toen de koning van Asfyrien, gelyk 'er

flaat, optoog in het ganfche land , (aa)
dat is te zeggen met verfch^idene fmal-
deelen zynes legers, alle de landen van
Israël en van die volkeren, met welke
Hofea en So de koning van Egypten
eene verbindtenisfe gemaakt hadden , over-
ftroomde en onder zyn geweld bragr,
't Zal dan ook uit die omflandigheden

Bb 3 van

(y) JeÜij. XIV: 28.

Cz ) 2 Kon. XVIII: 9.
(aa) 2 Kou, XVII: ^—5,
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van de Prophetifche Historie blyken,
dat de Moabiten insgelyks in het eedge-
fpan geflaan hebben met Samaria en
EgypLen: eenebyzonderheid, daarmo-
gelyk nog niemand om gedagt heeft,

en die egter tot aanvüUinge der gewyde
Historie en tot merkelyke ophelderinge
van de Godfprake, welke wy onder
kanden hebben, vcrftrekken kan.

§. XX. Om kort te 2yn, zoo moet
de zaak zig hebben toegedragen, vol-

gens jESAÏAs. (bb) Moab vlugtte naar
Mïth, Dibon en Bamoth om te wee-
tien

, (cc) liggende dus die fteden Zuid-
waards , en die vlugt wierd van eenigen
doorgezet tot Zoar toe , (dd) welke ftad

onbetwistbaar aan de Ziüdelyke gren-

delen of grenzen van Moab geplaatst

moet worden : gelyk elk weet. Zoo was
ook verder Oostelyk henen de vlugt

naar den opgang van Luhith en den weg
naar Horonaïm» (ee) Die vlugt en dat

misbaar wierd veroorzaakt, door den
beklagelyken toefland, in welken de
fteden Ar en Kir, by den eerlten inval

der

(bb) Jcaij.XV.
('cc) ^'2.

fdd) 1j- %,

Cf?) -t—t~x f 5^
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der vyanden, gedurende den eerften

nagt, gebragt waren. (fF) Waar uit

waarfchynelyk volgt, dat Aren Kir ten

Noorden aan den Arnon lagen , als

blootgefleld aan de eerfte overrompelin-

ge. Korten tyd daar na wierden ook
Nebo en Medeba ingenomen en gaven

dus niewe aanleidinge tot gehuil en ge-

jammer der vlugtelingen, (gg) Want
200 dra Nebo overweldigd was , had-

den de Asfyriers den ruimen doortogt
in de Vlakke Velden van Moab, die,

volgens Mofes , aan hare uiteindens had-
den Nopha en Medeba ten Zuiden: ge-

]yk ik die geteekend heb aan de beke
Zered. (hh) Hesbon en Eleale lagen
verder aan de beurt en de Asfyriers
hielden 'er zoo deerlyk huis, dat het
gefchreew der burgers en bezettinge,

die de handen der overwinnaars ont-

kwamen , nog duurde , als deze te Ja-
haz , dat ik daarom ook aan de grenzen
ten Oosten plaatze, al bevende aankwa-
men, om lyfsberginge te zoeken, (ii)

Bb 4 % XXL
Cff) -f I.

(gg) t 2.

(hh) Num. XXI : 30. Conf. C£Ll ar. Geogr.
Antiq. Tom II. p. 403.

Cü) Jefaj. XV: 4. De kunst vanden oorlog leer.
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§. XXI. Men kon in de woestyne
hooger op , ten Zuiden of Zuidoosten
der beke Zered, de kudden niet weg-
vlugten en bergen,om dat 'er, door eene
heete droogte, de wateren van Nimrim
verwoest en uitgedroogd waren, (kk) en
men zig nu armelyk aan de beke der
fVilgen

, (II) naar gedagten eene tak van
de beke Zered, behelpen moest. En
na dat het Moabitisch leger , dat zig aan
de Wateren van Dïmon (mm) fchynt
verfchanst te hebben, om de Asfyriers,
die op het gebergte verder aantogen , te

keeren, aldaar geflagen was; zoo dat
'er de plasfen, meeren en beken met
bloed geverwd waren , en daarenboven
de naby gelegene bosfchen en fpelon-
ken , daar zig de ontkomene in ver-

fchuilden, door leewen wierden onvei-

Jig gemaakt : (nn) wierd het gefchreew
der vlugtelingen nog algemeener , en de
eenigfte weg van ontkominge bleef, zuid-

westelyk aan , langs Zoar en het Land
van

de de Asfyriers, dat zy, zoo dra doenelyk, zig

van de beke Arnon verzekerden; en langs" de beke
konden zy het land ook gevoegelykst indringen.
(kk) Jciaj. XV: 6,

(11)— • t 7.

(nim) -——-~ t p.
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van Sela, naar de vjoestyne van Edom
en Kades, en zoo wyders naar het ge^

bergte van de dogter Zions , (00) om ten

laatfien eene beflendige fchuilplaatze te

zoeken. Deze was eene regtvaerdige

flrafFe voor Moabs hovaardy , hoogmoed
en verbolgentheid , daar in gelegen, dat

hy de verdrevene uit Israël niet had wil-

len herbergen, niet tegenftaande de
Godfprake daar op had aangedrongen

,

toen Salmanasfer eerst alomme Israël

aantastte, (pp) Daarenboven Kirbare-
zethy toen tertyd, naar allen fchyn,
eene van de flerkfle en aanzienelykfte

fteden der Moabiten in het gebergte,
die het allerlangst tegen de Asfyriers
uithield, wierd eindelyk ingenomen, ja

tot den grond toe gefloopt, (qq) en al-

le de fchoone velden van Hesbon en RU"
ale , gelyk ook de uitnemende wyngaar-
den van Sibma, die hen, des tyds, uit-

ftrekten tot aan de overzyde van het
meer Ja'ézers , (rr) volilrekt verdorven
en onherflelbaar vernield en dus alles in

Bb 5 eene

(00) Cap. XVI: I. Gonf. Celeb. schul'zh
conjeétura , Bibl. Hag. Cl. II. p. öo.

(pp) f 3—ö.

(qq) f 7.
(rr) f 8—10.
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eene woestyne verkeerd. Langs de bee-

ke Arnon meene ik, dat men die welige

velden, vrugtbare akkers en fchoone
wyngaarden te flellen hebbe. (ss)

§, XXII. De Heer vitringa valt

aanflonds in eene foort van verbysterin-

gen ! als hy Kir met Kirharefetb en Kir-

heres famenfmelt en dus ook Kirberes
ten Zuiden van Moabs landpalen aan
de grenzen van Edom fielt, (tt) 't Is

niet te denken , dat de Propheten aan-

leidinge tot zulke Geographifche ver-

bysteringen geven , en , in den omtrek
eener korte en ongemeen beknopte Voor-
fpellinge , eene en dezelfde ftad met twee
of drie namen beftempelen zouden. My
dunkt dat Kiriathaïm zoo veel regt op
zulke eene vermenginge heeft, als Kir-

heres of Kirharefetb, Liever, wat my
belangt, zou ik 'er voor zyn, om nu en
dan twee gelyknamige plaatzen toe te

Haan

(ss) Wy zouden diergelyke begrippen met rede-
nen bekleeden kunnen , indien dit ten behoeve van
ongeletterden gefchreven wierd. De Heer sh a\v
zelf geeft aanleidinge om op oude overitroomingen
te denken, niet ongelyk aan die van den Nyl.
Voyages Tom, II. p. 71 en 72. vergeleken met
EZECH. XLVII: 10.

(tt) VITRINGA Comm. in Jef. Tom. I. pag. 4ÓÖ.
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ilaan ,
gelyk dé twee Rabba's , die ge-

lyktydig tefFens en gelyknamig waren,
of gelyknamige op verfchillende tyden :

gelyk ik gisfe, dat men Beth Jefimoth

verdubbelen moet. Edog myn oogmerk
is voor als nog niet , dat ik my op de-

ze byzonderheden zou uitlaten.

§, XXIII. De Asfyriers moeten ten

Noorden en vervolgens ook ten Westen
met hunne legers in 't Moabitisch Ryk
zyn doorgedrongen, om dat zy het land

van Israël en dus ook de Provinciën van
Ruben en Gad in hadden. Tot heden
toe hebbende Aardryksbefchryvers de
fteden en landen van Ruben en dus ook
de Vlakke Velden van Moab doen ftoo-

ten ten Zuiden tegen de beek Amon :

misleid waarfchynelyk door eene ver-

keerde opvattinge der landpale van Ru-
ben, gelyk die by josuA bepaald
word: (uu) De iandpale der Kinderen
Rubens was de Jordaan en (derzelver)

landpale, 7Q4i jlT-'^; waar door men dan
den uitloop der riviere in de Doode Zee
verftaan zal hebben. Maar de Zuider-
landpale was het einde der Zoutzee te-

gen

(uu) JOSUA XIII: 23.



39^ J. VAN IPEREN OVER DE

gen 't Oosten, (vv) en de Oostelyke
landpale was evenwydig met de Jordane
Zuidwaards, totdat hare uitgangen flo-

ten aan de Zoutzee (ww) en dus by
Zoar: werwaards zig ook uitftrekten de
grensfcheidingen van Moab, ten tyde
van JESAÏAS. Want, gelyk de Doode
Zee meermalen de Zee des Vlakken Velds

genoemd word (xx) en josephus de-

zelve Zee in het Vlakke Veld by uitftek

zoo genoemd, geplaatst heeft;, (yy) zoo
zullen ook de Vlakke Velden Moabs zig

ten minllen tot aan de beke Zered heb-

ben uitgeflrekt. Dit erkennende zal m.en

de fteden gevoegelyk in de Kaart bren-

gen kunnen, en dus den fchryfftyl der

Propheten verftaan , daar zyden onder-

gang aan Moab bedreigen. Ook zal

men , op dien voet , hebben ontdekt

,

langs welken weg Joram de Koning van
Israël aan Edom grenzen kon en met
de Edomiten door den weg der W^oefty-

ne

Cvv) Num. XXXIV: 3. Jof. XV: i.

(ww) Ibid. "ji^ II , 12.

("xx) REL AND. Palaeftiii. p. 361.

(yy) Aangehnald by r el an d. p. 3t53. ,tGe-
zigt van den Heer s 11 a w op de bergen aan de

Oostzyde der Doode Zee, zai zoonaawkeurig niet

geweest zyn 5 als wel behoorde, wegens den af-

ftand. SHAW Voyages Tom II. p. ij.
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ne Edoms trekken y (22) van welk geval

ik iets in myne Historie der Edomiten

gezegd heb. (a) Trouwens Joram en Jo-

faphath konden best van dien kant , door

den opgang van Liihith q\i den weg van

Horonaïm j in Moab indringen; omein-
delyk Mefa in zyne ilad Kirharefeth te

belegeren.

§. XXIV. De Prophetifche Hiftorie,

op deze en diergelyke wyze ingerigt,

zal nogtans , ik bekenne 't gaarne , bloot-

gefteld blyven aan menige en velerhande

tegenwerpingen; maar dit weet ik 'er

ook by, dat die tegenwerpingen, hoe
meer hoe liever, dan ook zeer dienllig

zullen zyn, om demisftellingen, die 'er

altoos nog overblyven , uit gebrek van
aloude gedenkftukken , allengskens meer
en meer verbeterd te krygen. Daaren-
boven zal men my ook wel willen toe-

ftemmen , dat de vergelykinge met an-

dere Prophetien daar toe buitengemeen

nuttig is, vooral om nadere ontdekkin-

gen in de oude Geographie te doen,
zoo als wy tot de Prophetifche Hifto-

rie en hare verdere oordeelkundige be-

fcha-

Czz) 2 Kon. III : 8.

(a; Hift. Crit. Edom. §, CCIII. p. 358.
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Ichavinge hooggelyk van nooden heb-
ben. Laten wy 'er hier een ftaaltje van
opgeven en het geen wy tot hier toe uit

JESAÏAS hebben bygebragt, aanvullen

met gelykfoortige bedreigingen, welke
wy, by de andere Propheten , tegen

Moab aantreffen.

§. XXV. Vooreerst leeren wy uit je-

REMIA, dat Moab, nog oit tevoren,
nog ook nu onlangs door de Asfyriers

volkomen is overmeesterd en in gevan-
kenisfe weggevoerd geworden: (b)maar
dat eerst by de vervullinge dezer ver-

fchrikkelyke Godfprake alle de fteden

ingenomen, het Dal van Moab, by uit-

flek zoo genaamd en het Effen Veld

,

dat hier en daar langs de beken lag, ver-

dorven en verwoest zou worden : (c) en
dat als dan eene wegvoeringe plaats zou
hebben, gelyk aan die van Israël, (d)

En hier op omtrend zal de Prophetifche

Historie uitloopen. De vyanden hier

bedoeld , deden hunnen eerften inval ten

Noordoosten op Nebo en Kiriathaim

langs den Arnon, (e) terwyl ondertus-

fchen
(b) Jerem. XLVIII: 11.

(c) t8, 9.

(d) f 12, 13.

(e) t I.
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fchen Hesbon belegerd wierd, en kort
daar opMadmen berend. ( f) Middelerwyl
trok eene andere bende verder Zuidelyk
de beke Zered over , en drong van dien
kant door langs den opgang van Luhitb
en den afgang van Horonaïm, (g) Hier
door kwam 'er een gefchreew van Hes-
bon tot Eleale en tot Jaloaz toe en tefFens

van Zoar tot aan Horondim. (h) In deze
onfteltenisfe trokken de Moabiten hunne
bezettinge uit de zwakkere fteden famen
en vormden een leger, in der daad van
dappere mannen , behoorlyk ten flryde
toegerust, om eenenveldflag, eenenbe-
llisfenden veldflag te wagen, die zeer
ongelukkig voor de Moabiten uitviel, al-

200 zygenoegzaam alle wierden in depan
gehakt: (i) waar op de overgave van al-
le de fteden volgde. Hesbon moet het
egter het langst van alle de fteden heb-
ben uitgehouden , om dat het overfchot
der Moabitifche vlugtelingen zig nog al

fchynt

CO t2.
Cg) t 5.
(h) -^ 34.

CO f 14 en 15. Ik zie, dat de beroemde Heer
V ENE MA het ook zoo opvat: feleftos juvenes hk
memorat Propheta— : quia exercitui Moabitarum fufi hic
intelliguntur ,• cu'jui rei alias tommoda nequit dart ratio,
Comm. in Jerera. p. 1043.
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fchynt gevleid te hebben met die ftad,

in welker fchaduwe zy dus, als 't ware,
tegen de hitte der vervolginge flaan ble-

ven, (k) En hier uit fchynt dan ook te

volgen , dat de lyst der Moabitifche fte-

den , die buiten twyfFel naar de order des

tyds , in welke zy bemagtigd zyn , wor-
den opgegeven , Holon , Jaja , Mephaath ,

Dibon enz, in het gebergte lagen en Oos-
telyk aan geplaatst behooren te wor-
den; (1) vooral om dat Bozra in het

Zuidoosten lag ,
gelyk van elders ken-

nelyk is. (m) Trouwens Bozra was an-

ders eene voorname ftad van Edom , die

egter nu, als jeremia dit propheteer-

de, door eene onbekende gebeurtenisfe,

aan Moab vervallen was; of het zou
moeten wezen , dat 'er eenige voorname
Moabiten zig aldaar verborgen hadden :

welk laatfte daarom te aannemelyker is,

om dat Bozra naderhand, nog als tot

Edom behoorende en eene aanzienely-

ke vestinge der Edomiten, word aange-

merkt; (n) gelyk, by eene bekwamere
gelegenheid , (o) breedvoeriger zal moe-

ten

(I) f 21—24.
(m) Hiftor. Cric. Edom §.:XC.
(n) Jerem XLIX: 13.

(o) in Comment. ad Obadiani.
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ten gemeld worden. Derhalven de E-
gyptenaars ofChaldeen bezetteden voor-

af de vlakke Velden van Moab, en dat

wel, als overwinnaars en bemagtigers

van het aloud Israëlitisch grondgebied:

eer zy van alle kanten het Gebergte in-

trokken. Holon en Jafa wierden, als

liggende in de laagte, fpoediger ingeno-

men : maar de overige fleden waren op
bergen gebouwd en dus moeylyker te

beftormen. Deze opvattinge hale ik uit

de zonderlinge verwisfelinge van het

Hebreewsch voorzetfel ^^. , dat by het

Vlakke Veldj hy Holon en Jafa ftaat,

vervolgens in 7V_ by Mephadth, Dibon,

Nebo , Beth Diblatha'tm veranderd, (p)

ö. XXVI. Soortgelyke byzonderhe-
den, welke onze Prophctifche Historie,
in groote menigte , opleveren zal , hoe
meer dezelve naawkeuriglyk behandeld
en oordeelkundig verbeterd word , zul-
len ons ook fpoedig te regt helpen in
het volkomen bellisfen, of de God-
II. Deel. Cc fpraak,

(p) t 21—24. 't Is te verwonderen , dat de Uit-
leggers op diergelyke zeldfaamheden niet naawkeu-
riger letten, 't Is- immers niet denkelyk, dat zy
ydel en te vergeefsch zullen zyn?
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fpraak, welke men op dien voet ver-

klaart , verder mtzïgt hebbe , dan of
de Prophetifche Historie voor de eenig-

lyk bedoelde vervullinge zy aan te zien;

welk laatfte de Heeren vitringa en
VENEMA , in het verklaren der aange-

voerde bedreigingen tegen Moab, de
voorkeure gegeven hebben, gansch an-

ders, als de beroemde coccejus en an-

dere geoordeeld hadden. Waarlyk, zal

de letterlyke Vervullinge, of, gelyk wy
die noemen, de Prophetifche Historie

eene fchildery zyn van verdere gebeur-

tenisfen , dan moeten ook alle de by-
zonderheden van den optogt der vyan-
den tegen de fteden en gewesten van Mo-
ab , de aanleg hunner krygsbedryven

,

de gefteltenisfe der landftreken , langs

welke de aanval gefchiedde , de flerkte

der toegangen in het gebergte, ja zelf de

Geographifche ligginge der fteden en

waterpoelen , by de befternpelinge van

het tegenbeeld , in aanmerkinge komen,
om dat de Propheten zoo naawkeurig

zyn in het bepalen van alle deze dingen.

In der daad het behoort tot de ondubbel-

zinnigheid eener ware Godfpraak , dat

'er het aigemeene en onbepaalde, zoo

veel mogelyk, uitblyve, en dat 'er de
om-
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omftandigheden , zoo naawkeurig, als

doenelyk , in befchreven worden , ja dat,

allezints, de volflrekte onmogelykheid
blyke van eenig bedrog , wanneer het

zig.f ten klaarflen , laat aanzien , dat 'er

geen menfchelyk vooruitzigt , of eenige

waarfchynelyke gisfinge, in het minfte

eenig aandeel in kon gehad hebben. Dus-
danige tastbare ondubbelzinnigheid moet
'er ook, in het tegenbeeld der Prophe^
tifche Historie plaats hebben , zal men
overtuigd zyn , dat het de Goddelyke
toeleg was , die tweede vervuUinge , door
de Prophetifche Historie, als in een
Gezigte , voor te Hellen.

§. XXVÏI. Eer ik hier van affcheide y

moet ik nog een woord fpreken van eze-
CHIELS bedreiginge tegen Moab, (q)
vooral met dat uitzigt, om te toonen , dat

eenigzints gelykluidende Godfpraken
niet altoos dezelfde toekomende gebeur-
tenisfe bedoelen, en zeer dikwyls, ten
onregte , tot onderlinge ophelderinge
van de Uitleggers worden faamgevoegd.
In deze vloekfpraak tegen Ammon, Mo-
ab en Edom, worden die van 't Oosten,

Cc 2 an-

(q) Ezech. XXV: 8-10.
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anders genoemd de Kinderen van V Oos-
ten, dat is te zeggen de nakomelingen
van Abraham door Ketura , (r) die het

thans woest Arabien toen bewoonden,
na dat Jerufalem door de Chaldeen was
ingenomen en verdelgd, voor de uitvoer-

ders der Goddelyke wrake gegroet : na
dat de weggevoerde Ammoniten en Mo-
abiten door Nebucadnezar in hun Va-
derland waren herfteld. Ik heb in my-
ne Kaart hier agter aan gevoegd, een
niew Betbjefimotb ten Oosten van Mo-
ab geplaatst, (s) en vervolgens verder

op Baal Meon , om dat de Oosterlingen
uit Woest Arabien, die op Ammon,
Moab , en Edom te gelyk aanvielen

,

allerwaarfchynelykst dus hunne krygs-

verrigtingen moeten hebben voortgezet

,

alzoo die Heden van Moab eerst gefteld

worden , voor dat de onderbrenginge
der Ammoniten word aangekondigd.

Evenwei die veronderltellinge wil ik gaar-

ne

(O Gen. XXV: ö. XXIX: i.

Cs} Volp;ens Niimcri XXXÜII: 48, 49. moet het
oud Bethjefimoth aan den Jordaan tegen over Jeri-

cho gcle;,'en hebben: gelyk wy het ook op de Kaart
hebhen geteekend Maai men heeft voorbeelden
genoeg van Stedenamen, die in een ander gewest
niewelings opkomen, vooral, na, dat eene oudeftai
van dien naam verwoest is.
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ne onderwerpen aan het oordeel der zul-

ken, die den famenhang van ezechiels
voorzegginge en haar doelwit omftandi-

ger zullen hebben nagefpeurd, dan hier,

volgens myn bellek, gefchieden kon.

§ XXVIII. Te voren Helden wy het

nog twyfFelagtig , wie van beiden , de
Egyptenaars of deQialdeen, de werk-
tuigen van Gods oordeelen over Moab
geweest zyn, voor 200 ver jeremia
die bedreigde: maar nu weten wy, uit

vergelykinge van ezechiel, dat men
'er niet de Chaldeen, maar de Egypte-
naren voor te houden hebbe ; overmits

ons de laatstgenoemde Propheet ten dui-

delykften berigt, dat de Moabiten, zoo
wel als de Ammoniten , zig in hun land
verheugden, over de gevangenisfe der

Joden en over de verwoestinge van Je-

rufalem door Nebuzaradan , den over-

ften der trawanten, en, daarby, dat
die barbaren daar over, niet door de
Chaldeen , maar door de Oosterlingen
zyn getugtigd geworden, (t) Wonder
wel ftrookt dit met den famenhang in

jeremia's Boek voorkomende: aange-

C c 3 zien

CO Ezech. XXV: 3,8.
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zien daar de Verrooveringe van het land
der Philiftynen door Pharao Necho , in

het XLVIII Hoofdftuk, voorafgaat en
'er in het vervolg tot aan Cap. XLIX

:

27, geene nadere naamsbepalinge van
den verrooveraar word ingelascht. Ook
wierden de Moabiten en Ammoniten on-

der de hulptroepen van Nebucadnezar
den Koning van Babel gefield , by hun-

nen, eerften inval : (u) offchoon Pharao
Necho zlg voormaals alles had onder-

worpen tot aan den Euphraat toe. En
hierom flrekt deze aanmerkinge ten.be-

wyze, dat Nebucadnezar die volkeren,

welke, na de nederlaag der Egyptena-
ren aan denPhrat, gereedelyk van Pha-
rao afvielen, inzyne byzondere befcher-

minge zal genomen hebben, en hen we-
derom, fchoon hunne Koningen fchat-

tingfchuldig wierden, den beker drinken

(v) en het jok dragen moesten , (w) in

de geruste bezittinge hunner yoorregten
en vaste goederen zal hebben herffeld.

(x) Maar het blykt evenwel ten klaarften

,

dat de gefteldheii ^^yan j|ytóia^s llqden

Cu) 2Kon. XXTV: 2. ,

.''"^^^^
" ^ '

(y) jcrem. XXV: 18. ' ^
^

(w)Jercm. XXVII: 3.

{%) -—— f il.
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merkclyk veranderd was, onder Nebu-
cadnezar en vervolgens , om dat de in-

val der Oosterlingen, by ezechiel be-

dreigd, vooral op Beth Jefimoth en Baal

JMeon gemunt was , fteden , die in de be-

dreigingen van jESAÏAS en jeremias
gcene de mtnfte annmerkinge verdien-

den. Daarenboven leert ons de Zoon
van Biizi nog, dat Moab door de iOos-

terlingen niet geheel verwoest is gewor-
den , gelyk Ammon , en zelf zoo niet

gehavend en geteisterd , gelyk door
Tiglat Pilnezer en de Asfyriers, volgens

de Voorzegginge van amos (y) te vo-

ren gefchied was,

§. XXIX. De Prophetifche Historie
allengskens, op dien voet welken wy
hier gevolgd hebben, tot meerdere vol-

maaktheid gebragt zynde , zal eindelyk

de proeve der allerfcherpfle Oordeelkun-
de {Critica) doorftaan kunnen; en de
Prophetifche Boeken zullen dus, met
den tyd, inprys enwaerde flygen, om
dat men die, dusdanig behandeld, als

zeer eenvoudig en duidelyk , verftaan en
tot de vervuUinge overbrengen zal. Zy,

Cc 4 die

(y) AMOS II: I--3.
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die gewoon zyn, fomwylen uit enkele

ftyfhoofdigheld , alles letterlyk op te vat-

ten, zullen te vrede zyn , en zy, die,

meerma'en flegts in hunne losbandige

verbeeldingskragt , betere verrekykers

meenen te hebben , zullen gelegenheid

vinden , om hunne fchranderheid , met
meer gemak, ten toon te ftellen. En
wy verwagten ook , dat de laatstgenoem-

de, zoo dra zy eenige fmaak in deze on-
ze opgave vinden , liever hunne onkun-
de belyden zullen en zeggen met daniel
den overflen der Waarzeggers en der

Sterrekykers : myn Heer , wat zal het

einde zyn van deze dingen ? (z) dan dat zy
tegen de duidelyke naawkeurigheid en
onbetwistbare zekerheid der Propheti-

fche Historie zondigen zouden. Ten
minften men zal, zoo ik wenfche, inde
Prophetifche Godgeleerdheid, die fe-

derd eenigen tyd merkelyk verwaar-

loosd is, aanzienlyke vorderingen kun-

nen maken en een kragtig tegengift vin-

den tegen alle windrige en geestdryven-

de uitleggingen , die de fchranderheid

fU het oordeel bederven,

5, XXX, Mogelyk s^ou het ook niet

ori-

..(2) DA Ni XII; %
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ondienftig zyn , dat men middelen be-
raamde, om de Prophetifche Historie
in prent te brengen , ofdoor behulp van
ruime Landkaarten, of op andere wy-
zen. Wy zouden, by voorbeeld, inde
nevensgaande Kaarte van Moab , de ver-
woestingen door de Asfyriers, nader-
hand door de Egyptenaren en eindelyk
door de Oosterlingen aangerigt, wegens
de tydsopvolginge met de getalteekens
van 1 , 2 , en 3 merken kunnen

, gelyk
JESAÏAS en AMos deeerfle, jeremi-
As de tweede, en ezechiel de derde
bedreigd hebben. Wy zouden 'er ook
de volgorder, welke in eene en dezelfde
krygsonderneminge gehouden is, door
de letteren a, b en c kunnen uitdruk-
ken, zettende deze letters naast de ge-
talmerken enz. Maar , om dat ik vree-
ze, dat hier verwarringe uit zou kunnen
ontftaan; vooral wanneer eene en dezelfde
plaats in verfchillende oorlogen voor-
.cwam, zou ik liever de Prophetifche
.^andkaart telkens fchikken naar den
aard en omftandigheden der aizonderly-
keProphetifche Historie , die in de God-
fprake voorkoomt : wanneer men zig op
eene cierlykere en duidelykere teekenin-
ge zou kunnen toeleggen; ja zelf het

Cc 5 . in.
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innemen van ileden > het verdelgen van
bosfchen, waterleidingen, wyngaarden
en koomvelden, de gevankelyke weg-
voeringe der inwoners, het vermenig-
vuldigen van verfcheurend gedierte of
wilde watervogels en andere gevallen,

met eenige bepaalde merken , zou kun-
nen afbakenen,— Men zal , in myne hier

agter aan gevoegde Kaart van de Lan-
den der Oude Moabiten, ook aantreffen

,

den tveg van Israël, uit de woestyne
van Edom door het Koningryk der

Moabiten, naar het Land van Sihon den

Koning der j^moriten. Mogelyk zullen

wy onze bedenkingen daar over nader
opgeven»

§. XXXI. Evenwel, hoe voordeel ig

fooitgelyke pogingen misfchien gefchat

mogten worden , zy zullen nogtans nim-

mer haar gewenscht doelwit bereiken

,

ten zy men zig, met meer ftiptheid toe-

legge op de letterlyke beduidenisfe der

Voorzeggingen, dan tot hier toe ge-

fchied is. Want, alvorens men iets met
genoegzame zekerheid y in eenen Histo-

rifchen fchryfftyl overgieten kan en 'er

dus eene Prophetifche Historie van ma-
,iü ken,
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ken , moet men immers den waren zin

,

den bedoelden nadruk en den juisten toe-

leg der Voorzegginge weten en, krygt

men dan nog geen doorzigt genoeg , den
arbeid zoo lang ftaken, tot dat aan de

Oordeelkunde , in het regelen van alle

de omllandigheden der Historie , vol-

daan zy. Edog dit meene ik , dat be-

zwaarlyk gefchieden kan , zoo lang men
een geheel Prophetisch Boek aanpakt

,

dat menigten van Godfpraken behelsi

;

en dat, meestal ter vlugt, moet worden
afgewerkt, om de drukpersfe te dccn
zwoegen. De zaak is van al te veel ge-

wigt , om 'er maar losjes over henen te

loopen en tefFens te moeyelyk en te diep-

zinnig, om 'er aanftonds in te kunnen
flagen : zoo dra men de eene of andere

Godfprake begint te overwegen. Maar

,

even om die zelfde reden, verzoeke ik

ook wel zeer om verfchooninge over het

gebrekkige en kreupele , dat men, inde-

ze myne Verhandelinge , zal aantreffen

;

aangezien dezelve meer is ingerigt, om
aan te toonen, wat 'er van Wyze en
Geleerde Mannen in dezen zou kunnen
en moeten ondernomen worden, dan
wat ik hier , als nog blindelings omtas-

tende, ter ophelderinge der Propheti-

fche
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fche Godgeleerdheid, gaeme zou heb-

ben willen doen. Ondertusfchen zal

men uit dit myn ftelzel gemakkelyk
kunnen opmaken, wat het beduide,

wanneer eene loutere Prophetie van toe-

komende gebeurtenisfen,aan haar hoofd,
met den eertitel van een Ge^igte pronkt
(aa) : aangezien de Prophetifche Histo-

rie in der daad, by de verdere over-

brenginge , als een Gezigte zal moeten
behanddd worden ; gelyk reeds te voren

(bb) is opgemerkt.

(aa) JESAJ. I: i. XIII: i. obabj. I: i, en?»

(bb) §. XXVI. bladz. 402, 403.

M.^^^^-^
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ONDERZOEK
OF DE BESCHULDIGING» DAT HET

EUANGELIE DEN PLIGT VAN
BYZONDERE

VRIENDSCHAP
OVER 't HOOFD GEZIEN HEBBE,

GEGROND ZY.

DOOR

CO RNELIS DE VRIES.

ö« !• ^J^nder alle andere aanmerkin-
gen , die 'er ten nadeele van de Kristely-

ke Zedekunde gemaakt worden, is ook
deze, dat 'er in dezelve geen gewag al-

toos gemaakt word van, nog enigzins

aangedrongen op ene van de heldhaf-

tigfte en belangelooste deugden, de
Vriendfchap namelyk. De geleerde
Graafvan Scbajtesbury , die geen vriend
van 't Kristendom fchynt geweest te zyn,
heeft zig de moeyte gegeven , om dezen
fchynbaren fmet in onzen Godsdienst,

zoo
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ZO veel hy könde, bloot te leggen (a):

wordende hier in nagevolgd door den
Schildknaap A. Collins (b) ; beiden leer-

en voesterlingen van den berugten ver-

dediger der Goddelyke openbaringe , ik

meen, den groten Locke, Zelfs hebbe
ik meer dan eens de gemelde aanmer-
king horen maken van lieden , die men
niet onderftellen konde aan het Godde-
lyk gezag van 't Euangelie te twyffelen

;

maar die zig alleen , by gebrek aan no-

dig onderzoek , bevreemden , over des-

zelfs ftilzwygen, omtrent ene deugd,
welke altyd zo zeer geroemd en be-

wonderd werd , en welke in haar eigene

nature zo zeer bevorderlyk fchynt tot

's menfchen geluk in dit leven. Het kan
derhalven van nut zyn om eens te on-

derzoeken, in hoe verre deze befchul-

diging tegen de Kristelyke zedenlere ge-

grond zy: ennaauwlyks twyfFele ik, of

de uitkomst zal duidelyk aan den dag
brengen, dat dezelve, op zyn best ge-

nomen, niet :meer dan ene loutere vit-

tery is.

§. IL Men moet toeflaan : 't is waar

:

dat

C^) Charafteristics Vol I. pajc. iiTihi 7Ó &-77.
(b) Discourfc of Free-thinking.
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dat het woord vrienden in het N, Tes-

tament, doorgaans, in genen andereiï

xin gebruikt word, dan in dien van be"

kenden , begunftigers , bloedverwanten

,

enz.— En egter is 'er ene plaats , waar

in het woord vriendfchap (üiixicc) volko-

men beantwoord aan alle de denkbeel-

den , die men 'er aan gehegd heeft , met
dat onderfcheid alleen , dat 'er van ene

kwalyk geplaatfte vriendfchap in gefpro-

ken word, waar tegen men ons waar-

ichuuwd. De vriendjchap der waereld,

ftaat *er, is vyandfchap tegen God (c),

alwaar het woord waereld , gelyk het

gemeenlyk gebezigd word, niet anders

betekent dan waereldfche of kwade
menfchen.— Enfchoon het, ftrikt ge-

fproken, waar is, dat vriendfchap met
deugnieten

,
gene eigenlyke vriend-

fchap kan genoemd worden , nogtans
blykt het uit de tegenftellinge van vyand-

fchap, dat het woord inde gemeene be-

tekenisfe gebruikt, ten minften, dat 'er

op gezinfpeeld word.— Zo dat het

denkbeeld van vriendfchap niet 20 be-

dekt voor ons gehouden is, door de H.
Schryvers , als de bovengemelde tegen-

flrevers ons pogen wys te maken ; voor-

wen-
(c) Jakob. IV: 4.
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wendende (hoe valsch is nu gebleken) dat

'er in 't N. Testament zelfs geen woord
voorkomt , welk vriendfchap betekent.

§* III. Maar waar in beflaat tog deze

20 zeer geroemde deugd? op dat men
wete , of het Euangelie , 't zy dan on-

der ene andere benaminge , daar van
gerept, of dezelve geheel en al verzwe-
gen hebbe.

Het is zeker , dat de vriendfchap niet

blotelyk gelegen is, in ene gemeenza-
me verkering tusfchen menfchen van
eiierlei fmaak en humeur, hoedanig
een denkbeeld het gros des menschdoms
daar aan hegt.— Ware vriendfchap is

is van verhevener, van edeier nature:

de hoogedele fchryver van de Charade-

ristics (d) bepaalt dezelve tot „ ene

„ goedkeuring en overeenftemming van

y, gemoederen, ene onderlinge agting

„ en wederzydfche tederheid en gene-

„ genheid;" ene befchryving, welke

na genoeg by de waarheid komt, om 'er

onze redenering op te vestigen.

$. IV. Want het blykt dus, dat ware
vriendfchap niet blotelyk het uitwerk-

zei

(d) See the note fub pag. 7Ö.
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zei zyn kan van grilligheid oï inbeelding,

en tevens dat deze verbintenis op niets

anders dan op eer en deugd kan gegrond
wezen.

Zo men deze onderfcheiding niet in

agt neemt, zal ieder willekeurige en
eenzydige gemeenzaamheid tnsfchen

perfonen van de laagile karakters voor
ware vriendlcliap moeten gehouden wor-
den ; en zullen zelfs de kabaaljchappen

van dieven , rovers , moordenaars en
andere deugnieten onder het eigen denk-

beeld moeten doorgaan; vermits zy aUc;

de andere hoedanigheden en kenmerk e 1

der vriendfchap kunnen dragen; gelyk
als ene overeenkomst van aart, dn. "te 1

en belangen, vertrouwen, geheimhou-
ding, ftandvastigheid , ja zelfs van we-
derkerige tederheid en genegenheid
voor eikanderen.

Ene genegenheid, die niet op we-
zenlyke goede hoedanigheden , ene ag-

ting, welke niet op ware verdiensten

fleunt, kan niet anders, dan ten uitter-

ften dwaas zyn, op zyn best genomen;
het oordeel kan geen deel altoos Reb-
ben in zodanig ene onredelyke een-r

zydigheid: en moet niet ieder -een, ^\c

geen volflagen vreemdeling by de deugd

n. Deel. Dd
'

is,
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is, ene vriendfchap als ten uitterften on-

wettig aanmerken , welke of aangegaan

,

of onderhouden word ten koste van Regt-

vaardighetd, en door de regels van Eer
en Menjchelykheid X& fchenden?

<5- V. Wederom; Afzonder!ykevriend-
fchap kan niet onbeftaanbaar zyn met
algemene goedwilligheid', by aldienze in

enigen gevalle ftrydig is met onzen pligt

jegen Aq gehele Maatfchappye , moet zy,
als misdadig en onnatuurlyk , veragt wor-
den; want is niet algemene goedwil-

ligheid en liefde , de opperfle wet van
redelyke wezens , de hoogde trap van
deugd ?— kunnen wy , zonder ten uit-

terften laag te handelen, zonder denna-
tuurlykften en onveranderlykften van
onze pligten te fchenden , enen enkelen

Perfoon begunftigen , met verwaarlozin-

ge en ten koste van 't algemeen ?— enen
vriend beminnen ten nadele van ons Huis

en Gejlagt, van ons Vaderland, of de ge-

hele Maatfchappye? kunnen wy denheer-

lyken eertytel van vrienddes Menschdoms
voor den grilUgen naam van vriendfchap

verzaken ?— Neen : wy kunnen dit on-

mogelyk , ten zy onze afzonderlyke ge-

negenheid ons oordeel geheel verblind

en
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€11 bedorven hebbe.— Wanneer wy
de vriendfchap in dit ligt befchouwen,
is zy we^enlyk niets anders , dan een tak

van de algemene liejde , op een byzonder

geval toegepast ^ynde, en in ene by-

2o;2^^r^ omftandigneid^ op ene luisterry-

ke wyze, ^ig vertonende: en, even ge-

lyk de algemene goedwilligheid , in een

byzonder geval van verlegenheid ofnood
geoefFend wordende, den naam en het

karakter van barmhartigheid aanneemt
(fchoon in nature niet veranderd wor-
dende) ; zo ontfangt ze , in 't geval van
ajzonderlyke genegenheid^ tusfchen twee
of meer deugdzame perfonen, van ge-

lyke neigingen, oogmerken en belan-

gen, den naam van 'vriendfchap,

§. VI. Het vooroordeel , gefterkt door
een zugt tot het verwonderlyke, heeft

,

't is waar, enen geweldigen ophef ge-

maakt van de vriendfchap zommiger
Helden van vorige Eeuwen ; dog ik twyf-
fele hartelyk, of niet by de meesten,
eer ene foort van Geestdryvery , dan be-

redeneerde genegenheid plaats hadde,
Aan wie hebben de Poëeten meer hun
digterlyk verguldzel , zelfs tot verkwis-
tens toe, veiïpild, dan aan Oresfes en

Dd 2 Fy-
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Pylades ? en ondertusfchen , wanneer
men hunne opgefmukte historie maar
enigzins bedaard naargaat, zal men
naauwlyks weten te zeggen; wie van bei-

den deze Helden den onnatuurlykften
rol fpeelde, of de zinneloze Orestes of
de onbezuisde Pylades, die zyn geflagt

en vaderland verliet, die deugd y eer,

en het regt der volkeren ging opofferen

ten behoeve van enen MoeJermoorder ,

en die eindelyk dwaaslyk zyn leven aan-

bood voor iemand , die het zyne door
een zamenloop van euveldaden meer
dan eens regtvaardig verbeurd hadde.

—

Hoe , hadden de vrienden , hadden de
medeburgers van Pylades geen groter

regt op zyn leven, en op zyne goede
dienften, dan de fchuldige en dolzinni-

ge Orestes ?— was hy verpligt, was het

hem geoorloofd, ten behoeve van enen
enkelen perfoon , onderfleld zynde zelfs,

dat hy volmaakt /tV^tt/öfff/ooj- ware, open-

baren diejftal en heiligfchennis te be-

gaan?— zal men dergelyk ene dolheid

^Qw naam van vriendfchap geven ? niets

is ongerymder voorwaar ; niets zweemt
meer naar dweepzugt en geestdryvery,—

.Indedaad deze buitenfporige vervoerin-

gen van drift, welke men zo hoog ver-

heft
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heft en menigmaal als algemene wetten

en juiste kentekenen ener ware vriend-

fchap opgeeft, zyn zeer woest en roma-

nesk.

Men moge de Edelmoedigheid en Be-

langeloosheui met de fterkfte koleuren

doen affteken van enen man, die alle

zyne afzonderlyke belangen, en zelfs

zyn leven voor zynen vriend opoffert:

Ik bekenne , 't kan zomtyds pryswaardig.

zyn , dat iemand voor enen regtvaardigen

ofmor enen goeden be[iaat te Jlerven (e)

;

dog in de meeste gevallen is het duide-

lyk , dat zodanig ene offerhande niet al-

leen zeer onbedagtzaam zoude zyn, maar
ookflrydig met eerdere en gewigtiger ver-

bintenisfen, gelyk als van de Maatjehappy

y

waar van hy een lid is en de waereld in

het algemeen, die, wel overwogen zyn-
de, kragtiger drangredenen kunnen op-i

leveren om hem over te halen, dat hy
zig zelven fpare ; en , by aldien hy , ten
gevalle van enen vriend, die, fchoon
van verfcheiden goede hoedanigheden
voorzien, egter van weinig belang in het
dadelyk en gezellig leven zyn kan, zyne
kinders van een befchermer en raads-

Dd 3 man,

(e) Rom. V: 7.
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man, ^yne vrouw van enen noodzake-
lyken hulpen medgezel, en zyn vader-

land van een nuttig burger berooft, en
gevolglyk tegen de fterkfte aandryvin-

gèn van natuurlyke genegenheid , en na-

tüürlyke verpligting aangaat , is zyn
vtiendfchap duidelyk gegrond op de
puinhopen van Rede en Menfchelykheid.

Laat derhalven de vriendfchap gefchei-

den blyven van alle buitenfporigheden en
hitte van drift , en zy zal niets anders

zyn, dan een deel der algemene goedwil-

Ugbeid; loflyk, niet uit hoofde van hare

aanklevinge aan byzondere perfonen^

maar om dat zy een middel zyn kan,
öm de zaak der deugd en het geluk des

Mehschdoms te bevorderen.

•

" %' "Vil. Na deze bepaling van afzon-

derlyke vriendfchap gemaakt te hebben,

zal het mogelyk minder vreemd voor^

komen, indien 'er geen regtftreekfche wet

van gemaakt of onmiddelyk bevel toe

gegeven word , in een zoo Volmaakt ont-

werp van zedekunde , als het Kristelyke

;

waar in ons geleerd word , om niet sX-

leen onze we/doeners en bégunfligers lief

té hebben , hoedanig iets nimmer boven

de praktyk zelfs van 't laagjie foort van
men-
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menfchen ging, maar zelfs onzen vyan-

den wel te doen en te verpligten ;— om
onze toegenegenheid en hulp niet flegts

tot enigen weinigen te bepalen, maar
op de onbekrompenfte wyze dezelve je-

gen allen uit te ftrekken : met een woord

,

om volmaakt te zyn , gelyk onze Vader
die in de hemelen is, volmaakt is (0-"~"

Zodanig ene uitgeftrekte goedwillig-

heid , fluit gewisfelyk alle die byzonder-

heden in van agtinge
, gunste ,

genegen-

heid en tederheid, welke in enige om-
ftandigheden en op enigerleije wyze kun-

nen betoond worden : zy vormt, wel
betragt zynde, de verfcheiden beminne-
lyke karakters van enen liefhebbenden

Egtgenoot, enen tederen Vader, enen
getrouwen Vriend, een nuttig Burger,
een goed Patriot, en 't geen nog boven
die allen gaat, 't geen het hoogfte top-

punt van ware grootheid en goedheid
is , waar toe deze allen zig kunnen
verenigen, enen algemenen Menfchen*
vriend,— Daar dan de Kristelyke Zede-
leer, in de grote wet van algemene
goedwilligheid , enen algemenen levens-

regel, voor allen menfchen heeft neder-

Dd 4 ge-

CO Matth. V: 48.
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gefield , waarom zouden wy het dan voor
een gebrek oordeelen, dat het regt ge-

bruik van dezen regel in byzondere ge-

vallen aan eens ieders eigen oordeel en

befcheidenheid is overgelaten? Immers
hangt dit af van verfcheiden omftandig-
heden, die de nuttigheid der dingen ver-

anderen : de algemene pligt is , het ge-

luk van V algemeen te bevorderen; dog
de wyze, waar op dit kan gedaan wor-
den , is zeer verfchillende voor verfchil-

lende menfchen ; deze moet door eens
ieders eigen reden bepaald worden : en
waarlyk , elk , die denkt , zal geredelyk
genoeg kunnen zien, in welke gevallen,

afzonderlyke vriendfchap, daartoe dien-

ftig zyn kan.
.V

§, VUL Maar is dan die byzondere be-

trekking, ene zo ftrikte en onvermy-
delyke pligt voor ieder een ? niets fchynt

ongerymder voorwaar , dan dit te on-

der/lellen : want het is duidelyk , dat

iets, 't geen van omftandigheden af-

hangt , die buiten onze magt zyn , van
gene verbindende kragt kan wezen?
hoe . dikwils gebeurt het , dat men , on-

der lieden van zyne kennisfe , brave lie-

den Anders ;, die agting en eerbied ver-

die-
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dienen , juist genen (zo genoemden)
hartvriend aantreffe ?

Zo dat afzonderlyke vriendfchap
ene fpaarzame en toevallige zaak fchy-
ne, die derhalven niet algemeen konde
aangeprezen worden.— En behalven
dit, konde zulks van kwade gevolgen
geweest zyn : want, het gros der men-
fchen het voor een pligt van Godsdienst
rekenende, en een noodzakelyke tak van
verheven deugd, konde dus aanleiding
gegeven zyn , om onbedagtzame en nade-
lige verbintenisfen aan te gaan, die, in
plaatfe van vrede en heil, verwarring
en twedragt voortbragten. Indedaad
het menschdom had altyd ene natuur-
lyke neiging tot afzonderlyke vriend-
fchap , zo dat 'er meer redenen waren
om te vrezen voor misbruik , dan ver-
zuim in dit ftuk.— altyd waren 'er vriend-
fchappen genoeg in de waereld; maar
vriendfchappen helaas ! die, inftedevan
op deugd en eer gegrond te zyn , alleen
uit grilligheid en wuftheid voortfproten,
uit ene overeenkomst van misjelyke en
eigenzinnige geaartheden , uit belang en
eigenbaat; zo dat het eer nodig fcheen,
de bekrompene en kwalyk geplaatfle ge-

negenheden der menfchen te keer te

Dd 5 gaan,
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gaan, hunne buitenfporigheden in dezen
te hervormen, door de verpligtingen

van algemene goedwilligheid aan te

dringen , welke alle mindere genegenhe-
den zal beftieren, zonder dezelve uit te

roeijen,

«

§, IX. Tot hier aan toe hebbe ik het
iluk alleen beredeneerd op de onderftel-

linge, dat de Kristelyke Godsdienst geen
verder gebod tot ware vriendfchap ge-

geven hebbe , dan 't geen onder het al-

gemeefi voorfchrift van liefde jegen allen

begrepen is; dog ik ben verre van te

denken , dat het Euangelie niet iets af-

zonderlyks en opzettelyk daar toe aan de
hand zoude gegeven hebben.

Ik zal geen gewag maken van de
vriendfchap , die 'er plaats hadde tus-

fchen onzen Zaligmaker en Lazarus ,

den broeder van Maria , waar van on-

ze Heer een ontwyffelb^ar teken gaf,

in zyne hartgrondige droefheid en tedre

tranen , by het befchouwen van de dier-

bare overblyfzels van zynen geftorven
vriend ; ene droefheid , die zo wezen-
lyk ware , dat ze uit niets anders , dan
uit de tederfte genegenheid konde voort-

fpruiten, nademaai ze hem voor een

ogen-
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Ogenblik het bezef fchynt benomen te
'

hebben , hoe gemakkelyk het voor hem
ware, om zyn geftorven vriend zig zel-

ven en zynen bloedverwanten weder te

geven. Ik zal ook niet aandringen op
zyne byzonderevriendfchap met Johan^
nes, een zyner Discipelen; die, in on-
derfcheidinge van alle de overige Apos-
telen , welken hy elders zelve onder den
naam van zyne vrienden aanfpreekt, de

Discipel genoemd word, dien Jezus lief
hadde (g),— Ik zal op deze voorbeelden

van vriendfchap in onzen Zaligmaker
zelve niet fterk aandringen , zegge ik :

om dat, ftrikt gefproken, voorbeelden
gene geboden kunnen geheten worden :

hoewel ik 'er egter deze aanmerking op
maken moet, dat de vriendfchap een
zo willekeurig ding niet zy by de Kris-

tenen , a-lsZ^rd Scbaftesbury wilde , voor
zo verre het als een algemene grond-
regel , door Jezus Kristus en zynen A-
postelen , is opgegeven , en ook door al-

le belyderen van 't Euangelie erkend en
aangenomen, dat zy verpligtzyn, om,
in alle mogelyke omflandigheden, het
voorbeeld van hunnen Meester te vol-

gen, en in zyne voetjiappen te wandelen,

Ö. X.
Cg) Joh. XIII : 23.
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§, X. Maar 't geen ik voornamelyk in

dezen bedoele , is dat duidelyk en dik-

wils door Jezus Kristus en zynen Apos-
telen herhaald bevel, aan den Kristenen

,

tot broederïyke liefde , die grondwet van
Kristus koningryk , door hem , tot het

kenmerk gefield van zyne ware Discipe-

len: ene verbintenis, waaromtrent het
ons niet moeijlyk vallen zal aan te to-

nen , dat ze al de deugd en alle de by-

zonderheden tevens in zig bevatte van
afzonderlyke vriendfchap : hoe ftout de
fchrandere Engelschman dan ook moge
nedergefleld hebben , dat de vriendfchap

geen deel is . van eens kristens broederïyke

liefde (h).— Want laten wy flegts de
maatregelen van ware vriendfchap naar-

gaan en dezelve vergelyken met de op
gegeven eigenfchappen der Kristelyke

liefde. Ware vriendfchap, daar ze in

enei wederzydfche goedkeuring en on-

derlinge iigting beftaat, kan niet dan op
deugd gegrond zyn : deugd en Godsvrugt
word ook overal als de vaste en wisfe

grondflag der broederïyke liefde aange-

merkt. Ware en regtgeaarte kristenen,

daar zy hunne zielen gereinigd hebben in

de gehoorzaamheid der ivaarheid, en we-

der-

(h) Charaderistics png. ~6.
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dergeboren zyn , niet uit vergangkelyken,
maar uit onvergangkelyken zade , door het

levend en eeuwigblyvend woord, van God
(i) , en zig met alle opregtheid toeleggen
op ene ftandvastige oeffening van goed-
heid en geregtigheid , zyn dus niet al-

leen , volgens de aanmerking van enen
Heidenfchen Zedefchryver (k), in zig
zelven de waardigfle voorwerpen om het
welbehagen, de liefde, hoogagting en
genegenheid van alle verftandige en re-

delyke wezens tot zig te trekken , en ge-
volglyk de perfonen, die het best en
waarlyk gefchikt zyn, om onderlinge
vriendfchap te oefFenen; maar de Apos-
tel Petrus merkt duidelykaan, dat hun
onderlinge liefde op hun Godzaligheid
lleunde, en grond 'er zyne vermaning
op , om dezelve uit dat beginzel meer en
meer te doen voortvloeijen : hebbende
uwe zielen y zegt hy, gereinigd in de ge-
hoorzaamheid der waarheid, door den
Geest i tot onderlinge broederlyke liefde,

zo hebt elkanderen vurig liej uit een rein

har*

(O I. Pet. I: 22.
(k ) Cicero de Amic. Cap. 8. Whil est enim amahi-

lius Virtute : nihil quod magis alliciat ad diligendum
,

quJi>pe

cum propter Virtutem^ ^ probitatem eos etiam
^
quos mn-

^luam vidiwHS
j quodammodp diligamus.
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barte (1).— Wederom ^ ware vriend-

fchap bevat in zig ene tedere genegen-

heid en goedgunffligheid , welke ^ig in al-

le omftandigheden laat blyken en voor-
namelyk vertoont in daden van edel-

moedige bekommering voor elkanders
belangen, yv^er, en begeerte naar elkan-

ders geluk , deelneming in elkanders
lot, behulpzaamheid en onderlleuning
in gevallen van nood, verlegenheid of
gebrek. Alle deze byzonderheden zyn
de wezenlyke takken of eigenfchappen
der Kristelyke liefde

, gelyk wy mogen
opmaken uit de verfcheiden geboden,
om niet alleen met woord e^n tonge, maar
met daad en waarheid lief te hebben
(i Joh. III : i8.) ; om zig te verblyden met
den blyden en te wenen met den wenen-
den (Rom. XII: 15.); om mede te delen

tot de behoeftigen der heiligen (Hoofdft,

XII 13.), en elkanders lasten te dragen \

om niet alleen onze pogingen uit te ftrek-

ken ter bevordering van elkanders tyde-

^^ geluk; maar ook van èi^w geestelyken
welftand onzer broederen: om de ont-

fangene gaven aan anderen te bedienen,

ten einde zy verjlerkt worden (i Pet. IV:
io,),met eerden eenden anderenvoorgaande

(Rom»
0) I Pet. 1 : 22.
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(Rom. XII : 10.), de kïeimmedigen te 'üer-

troosten, de zwakken te onder/leunen
(i Thesf. V: 14.), en den afgedwaalden
X& bekeren (Jak. V: 19.). Ware
vriendfchap onderfcheid zig door vere-
niging mn gemoederen , een overeen-
komst van fmaaky van gevoelens, van
oogmerken, van neigingen: en deze be-
minnenswaardige eigenfchap heeft de
broederlyke liefde duidelyk aan zig. Zy
voortfpruitende uit beginzels van zuive-
re deugd en Godsvrugt, is de naauwfte
band van vereniging, die tusfchen re-
delyke gemoederen kan plaats hebben,
en maakt de Kristenen één hart en één
ziel: door een zeiven zugt tot goedheid
gedreven wordende , enerlei waarheden
omhelzende , één Heer , één geloof, één
doop, één hoop hebbende, worden zy
ons verbeeld als ranken van één wynjlok,
ftenen van één en het zelfde gebouw, le-
den van één lighaami ja zo zeer waren
2y eertyds, toen de welvoeglykheid
zulks toeliet en de nood het eischte, aan
eikanderen verknogt, dat zy zelfs in ge-
meenfchap van tydelyke goederen met
eikanderen leefden: menigvuldig zyn
daarom ook de vermaningen der Apos-
telen, tot vrede en eensgezindheid, wel-

ke
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ke met liefde zelve gedurig verwisfeld

en altyd als een noodzakelyke tak daar

van word aangemerkt in hunne fchrif-

ten.— Nog eens, afzonderlyke vriend-

fchap, zal zy opregt zyn, moet van on-

derling vertrouwen , vrymoedigheid en
openhartïgheid verzeld gaan : en het is

door deze gemeenzaamheid , dat zy zig

voornamelyk onderfcheid van algemene
goedwilligheid.

Ware vrienden fchromen niet eikan-

deren de geheimen van hun hart te open-
baren, en zelis hun gebreken voor ei-

kanderen aan den dag te leggen , zynde
nimmer afkerig om goeden raad en hulp
te geven, ot aan te nemen.— Nu dit

word ons ook duidelyk geleerd tot de
liefde der Kristenen te behoren, gelyk

wy mogen opmaken uit de vermaningen
om eikanderen de zonden en verborgen
gebreken van het hart en den wandel te

belyden (Jak. V: 13.); eens iegelyks mis-

flagen hem onbewimpeld onder het oog
te brengen, en de ongeregeldheden te

beftraffen, eikanderen in gevalle van
kleinmoedigheid te vertroosten en mal-

kanders zwakheden te gemoet en te hulp

.te komen, i Thesf. V: 14.

5. XL I
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§. XL Eindelyk kan ik my gene El-

genfcbappen der byzondere vriendfchap

voorflellen, welke niet alzo volkomen
tot de Kristelyke liefde behoren.

En hier doet zig , natuurlykerwyze

,

allereerst de Belangeloosheid der vriend-

fchap op, als ene hoedanigheid, welke
boven de andere in deze verbintenisfe

geroemd word : ja zelfs door den Graaf-
lyken fchryver, als de reden fchynt aan-

gemerkt te worden, waarom deze deugd
geen plaats ontfing , in het zamenftel
der Kristelyke pligten , die allen door de
beloften van oneindige Beloningen wor-
den aangedrongen (m). Men kan, den-

ke ik , onderftellen , dat zyne Edelheid
deze Belangeloosheid der deugd van
vriendfchap niet verder uitftrekte dan
tot dit Leven, en dat hy, op de begin-

zels van gezonde redekavelinge, een an^

der Leven , en een ftaat van flraf en be-

loninge in het zelve erkennende, over-

tuigd geweest zy, dat ene zo uitmun-
II. Deel, E e ten-

(in) I could be aljnost tempteJ to think^ that the true

reafin , 'u^hy fome of the most heroic virtues , have fi little

notke taken ofthetn in out holy religion , betaufi there ijoould

have been no room left for DISINTERESTEDNESS , had
they been intitled to a fhare of that infnite reivard, which
Provicieme has iy revelation ajjigned to other dttties. Ch^-
raéteristics p. 7Ó,
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tende deugd, met 20 grote verzakinge

van eigen voordeel, jazomtyds ten kos*

te van goederen en lyfhier betragt , hier

na zekerlyk nog enige verdere en zigt-

baarer vergelding zal wegdragen , behal-

ven dat inwendig genoegen , welk aan de
bewustheid van wel en grootmoedig ge-

handeld te hebben verknogt is, en 't

geen van het Beftaan der zie ie zelve niet

kan afgefcheiden worden : ja 't geen alre-

de op zig zelve, ene gewisfe, alhoewel

önvolkomene vergelding der deugd in-

fluit , en haar zo geheel belangeloos niet

maakt, als zy in den eerilen opüag fchy-

ne : zo dat Belangeloosheid en Hoop op
de vergelding der deugd in een ander
Leven niet onbeftaanbaar met eikande-

ren moeten geoordeeld worden , in dien

zin namelyk waar in de eerfle redel)

-

ker wyze kan worden uitgelegd.

Want, wat men ook moge redekave-

len over de goedheid, fchoonheid en
voortreflykheid der deugd , en haar ei'

gen genoegzaamheid tot 's menfchen ge-

luk, niets is duidelyker door rede en
ondervinding bewezen , dan dat deze e?!-'

hele beweegreden niet bekwaam zy , om
ene algemene en ftandvastige aankleving

aan dezelve te wege te brengen ; dit is

een
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een beginzel van werking voor een ml-
maaher wezen, dan fchepzels kunnen
zyn; een beweegreden , die alleen o«^o/-

komen, van ter zyde, en in zamenvoe-

ginge met anderen ons kan bepalen , en

ons ^Qgtsgedeeltefyk, nimmer volkomen
beheerfchen.— Dit behoorlyk in aan-

merkinge genomen zynde, zal men het

den Kristelyken Godsdienst ligtelyk kun-

nen vergeven, dat dezelve, raadplegen-

de niet met de ingebeelde , maar met
de wezenlyke nature der dingen, de
betragting van deszelfs geboden enige

verdere drangrcden, van hoop op toe-'

komende vergelding nam.elyk, heeft by-
gezet, dan die, welke alleen voortvloeit

uit het -betamelyke , het goede en het

grootmoedige ; dat , fchoon het laatfie

niet geheel daar in word over 't hoofd
gezien , het eerfie egter ons voornamelyk
word ingeprent: met andere woorden,
dat deze Belangeloosheid in de aankle-»

vinge der deugd, niet verder daar in

word getrokken , dan men redelykerwy-
ze konde doen; dat is, niet verder dan
tot het overwegen en toeilemmen van
het waaragtige , het eerlyke, het regt-

vaardige , het reine, het liejiykej het wel-

Juidende en het loflyke , dat 'er in de

E e 2 deugd
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deugd is, en ene verzaking van alle te-

gcnflrydige tydelyke en aardfche belan-

gen om haren wille.

Het is waar, ieder afzonderlyke deugd
heeft niet den zelfden trap van groot-

heid en goedheid in zig, nog vordert
ene gelyke veragting van waereldfche
voordeelen, dog de Krist elyke Liefde
word ons befchreven als boven de ande-

ren daar in uittemunten. Altans indien

wy derzelver Eigenfchappen best kun-
nen leren van Hem , die haar zynen Dis-

cipelen onmiddelyk bevolen heeft, onze
Heer en Meester "fezus Kristusy dan
moeten wy overtuigd zyn , dat ^ deze
deugd de belangelooste is in het geheel

zamenftel van Kristelyke Zedekunde.
'Er is geen Kristen of hy is overtuigd
van de Edelmoedige Liefde van zynen
Verlosfer in de hervorming des bedor-
ven menschdoms bewezen: uit onge-

dwongen genegenheid , uit zuiv're en be-

langeloze goedheid , verliet hy enen ge-

lukzaligen ftaat en verkoos armoede,
fchande en elende op zig te laden , ja zelfs

den wreedften dood te ondergaan, om
ons, die zyner aandagtniet waardig wa-
ren , in een ftaat van genade en geluk te

brengen. Zie daar ene Liefde, welke
nooit
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nooit Vriend op aarde aan zynen Vriendbewees!- Nu even belangeloos wilon-

w. r ?u' L,.*'
''^ Krislenen elkander zul-

len liefhebben; dooreen zelfde gevoe-
Jen een zelfde zugt tot grootheid, goed-
heid en we dadigheid, wil hy dat zy ge-

iTJfH '^" T'''^^".j^«^n eikanderen,

f ï l^J",''" '^ 'Je Letter van zyn
herhaald bevel

: Dit is myn Gebod, It
fHf"feren lief hebt, \eMerwy'ze ik
« liefgehad hebbe (Joh. XIII: i/) en

„lil' ^^'"-^y^'' Krims ook ons liefgehad heeft, en zig zelven mor ons heeft

v'TfT' "" "''''ff'^bande(,Ethiz.

hr:r.er-
^^" ™^" ^^^ «dingen over 'thoofd zien wanneer men aanmerkingen

tegen enen Godsdienstgaatmaken ? wdkene befpottelyke verkeerdheid ! kanmendeze uitdrukkingen lezen, en egter "eg"

f'nHJ" '« '" het zamenftel v^ onzl.
Godsdienst geen plaats voor belange"
loosheid gelaten is? welke verbazfn-

VrST'"''" '" •'- Wederom, wareVriendfchap is ongeveinsd en hart7ron-

fg,
en beftaat niet blotelyk in enluk-

terlyke gedaante en blote pligtplegh?gën

ke en fnode eigenliefde te houden zyn-
Ee 3 en
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en even zo is het ook ene ongeveinsde

Liefde, ene liefde uit een rein harte , uit

ene goede konfcienfie en uit een ongeveinsd

gehve , welke het gebod des Kristen-

doms aanpryst (Rom. XII : 9 en i Tim.
1:5.): Hebt malkanderen hartelyk liefmet
broederlyke liejde, zegt Paul. Rom. XII :

10. en de Apostel Joh. Myne Kinderkens
laten wy niet lief hebben met den woorde
en met de tonge, maar met de daad en

vjaarheid i Joh. III: 18.— Ja zelfs die

vurigheid ^Ti. yver, welke opregte vriend-

fchap verzelt , en welke van zommigen
zelfs (de omflandigheden in aanmerkin-
ge genomen zynde) tot enen onbehoor-
lyken trap en hitte van Geestdryvery
vervoerd wierd : deze Eigenfchap , wel-

ke altyd 'smenfchen verwondering en
aandagt het meeste heeft gaande ge-

maakt, word ook duidelyk der Kriste-

lyke Liefde toegefchreven. Want het

gebod van onzen Zaligmaker leert en
verpligt de Kristenen om zig der groot-

fle moeiten, ongemakken en gevaren te

troosten, ja zelfs hunne waereldfche be-

langen en 't üeve leven vaarwel te zeg-

gen, indien zy daar door hunne liefde

jegen eikanderen kunnen uitdrukken.

Dit is myn Gebod y zegt onze Heiland
in
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in de reeds aangehaalde plaatfe , dat gy
malkanderen lief hebt , gelykerwys ik u
hebbe lief gehad , en hy voegt 'er by:
Niemand beeft meerder liefde dan deze,

dat iemand zyn leven zette voor zyne

vrienden, 't Geen door den H. Joh. nog
verder opgehelderd word, wanneer hy
zegt : Hier aan hebben wy de Liefde ge-

kend, dat Hy zyn Leven voor ons gefield

heeft , en wy zyn fchuldig voor den Broe-

deren het leven te flellen (n).— Om niets

meer te zeggen , de H. Paul. in zyne be-
fchryving van de Kristelyke Liefde , telt

alle Èigenfchappen op, die met moge-
lykheid aan de vriendfchap kunnen toe-

gefchreven worden : de Liefde (zegt hy
I Kor. XV: 4—7.) is langkmoedig, zy
is goedertieren , de Liefde is niet ajgun-

flig, de Liejde handelt niet ligtvaardiglyk,
zy is niet opgeblazen, zy handelt niet ongè-

Jchiktelyk , zy zoekt zig zelve niet , zy word
niet verbitterd, zy denkt geen kwaad, zy
verblydzig niet in de ongeregligheid,maar
zyverblydzlg in de waarheid', zy bedekt aU
Ie dingen , zy gelooft alle dingen , zy hoopt
alle dingen , zy verdraagt alle dingen.

§. XII. Dus meen ik duidelyk , voor

Ee 4 al-

en) I Joh. III: lö.
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allen onpartydigen liefhebberen der
waarheid, te hebben aangetoond, dat

de Kristelyke Liefde alles in zig behelze

,

't geen redelykerwyze onder het denk-
beeld ener volmaakte vriendfcbap k^iu be-

grepen worden ; en gevolglyk moet de
befchuldiging , als of het Euangelie ge-

heel en al de deugd van vriendfchap
over het hoofd gezien hadde , ten uitter-

fle ongegrond, en, op zyn beste geno-
men, flegts ene loutere woordenvittery
zyn Want fchoon het Euangelie het
woord Liefde (ay«7r>?) in plaatfe van

Vriendfchap bezigt, de zaak die 'er me-
de gemeend word is dezelfde, fchoon de
uitdrukkingen onderfcheiden zyn. Of
ilond het den H. fchryveren niet vry,
om hunne denkbeelden door zulke be-

^oordingen te kennen te geven , als zy
dagten, dat best en gepast waren, en,
ddiZX Plato, Ariftoteles^w Cicero zig van
het woord <piX(óL bedienden om hun

vriendfchap uittedrukken , de benaming
van 0iXy^sX0{cc (o) aan hunne vriend-

fchap te geven : een naam die , niet zon-

der voordagten wyze redenen, daar aan
ge-

(o) ^AaSfXCfi/a is een zamengefteld woord uit <t>/ho5

(een vriend) en i^exOöi; (een broeder) en kan dus even
gevoc^lyk; vertaald worden door broederijke vriendfchap.

I
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gehegt word, zo ik vermoede: want,
Behalven dat het woord Broederlyke Lief-
de meerder tederheid fchynt inteboeze-

men, dan dat van Vriendfchap , was de-

ze benaming ook zeer gepast, om den
menfchen edeler en uitgebreider denk-
beelden inteboezemen aangaande deze
verbintenisfe. Zy konden dus ligtelyk

bezeffen, dat 'er iets meerder, enige o/>-

regtere en hartelyker genegenheid mede
gemeend wierd, dan ene enkele £?^r/^^-

n«^ en gemeenzaamheid, doorgaans of
uit blote grilUgIjeid of uit eigen belang
voortfpruitende , hoedanig een laag en
grof denkbeeld, het gemene gros des
Menschdoms zig van den pligt van
vriendfchap maakte.— En dat niet al-

leen; maar zy wierden dus geleerd, om
hun vriendfchap niet flegts tot één oftwee
Lievelingen, misfchien meer uit grillig-,

heid ofonredelyke eenzydigbeid , te bepa-
len, met verwaarlozinge van verfchei-

den anderen hunner medemenfchen , die

mogelyk al zo waardige voorwerpen hun-
ner genegenheid waren, en tot groot na-
deel van de Algemene Goedwilli^eid,(y2in

hoedanigen bekrompen aart, de zo zeer
geprezen vriendfchap der Heidenen \/a.s)

maar om de zelve uitteilrekken tot alk

E e 5 ge^
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gepaste voorwerpen , tot allen , die de

belangen van waarheid en deugd behar-

tigden. "En dus was hwnbyzondere

„ vriendfchap niet alleen beftaanbaar

5^ met algemene goedwilligheid, maar

5j ook mogelyk om in praktyke te bren-

„ gQw : het Kristendom , volgens des-

„ zelfs bedoelde einde , de waereld aller-

yy wegen vervullende met deugdzame

yj en Godvrugtige menfchen, verenigen-

„ de derzelver gemoederen door ener-

5, leie Godsdienflige begrippen en de al-

„ lergewigtigfle belangen ; en hen niet ai-

jy leen vermaaks , maar pligtshalve aan

5, eikanderen verbindende , door deszelfs

5, byzonder en eigenaartig Gebod tot

„ ware vriendfchap ; ja zelfs enen nieu-

„ wen weg banende tot gemeenzame ver-

yy kering en ommegang , door deszelfs ftel-

yy lige Inzettingen , en in 'i: byzonder door

y, die merkwaardige Inftelling , om dik-

yy wils met eikanderen één brood te eten

„ en enen wyn te drinken, ter gedagte-

„ nis van die Liefde van hun Heer , wel-

„ ke hen, boven enige andere beweegre-

„ denen, tot onderlinge Liefde ver-pligt

,

yy en tot ene plegtige en openbare betui-

5,
gingV2Xi Gcmeenfchap met, en Teder

-

y, beid en Vriendfchap jegen eikanderen".

AAN-
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\J)q Dracuncuhs is reeds in zeer vroe-

ge tyden bekend geweest. Galenus (a),

Paulus JE^ineta (b) , A'ètius (c) , Albuca-

fis (d), Aduarius (e), en Avicenna (f),

hebben denzelven reeds meer of min vol-

ledig befchreven. Onder de katere
fchryvers komen voornaamlyk in aan-

merking, Rhafis (g), G deChauUac (h),

Amatiis Lujitanus (i) > Manardus (k),

Guido (1), A. Pare (m) , J. J. Weo-
feir

ra) De Locis affeftis Lib. VI. Cap. 3. (b) Lib.-

IV. Cap. 58. (c) Serm. II. Cap. 85. (d) Chir. Part.

II. Cap. 93. (e) Mechod. Medendi Lib. VI. Cap. 8.

(O Can. Lib. IV, Trad:. 3. Cap. 21 &22. (g) Lib.
VII. Cap. 24. & Lib. XII. Cap. 2. (h) Cliir. Tradt.

II. Cap. 8. (i) Curation. medicin. Cent. VII. cn-
rat. 64. (k) Lib. VIL Epist. 2. <1) Lib. de Apost.
Cap. I. (m) Chir, Lib. VUL Cap. 23.
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fef{n), Kempfer (o), Velfchius (p), As-
truc (q), Dapper (r), Gallandat (s), en
anderen.

Onder dezen zyn 'er eenigen , welken
het gebrek befchouwen als een ontaarte

pees of zenuw, die zig eenen weg baant
door de bekleedzelen : en van dit gevoe-
len zyn voornaamlyk Galenus en Sora
nus by u^gineta. Anderen weder, als

P,j^gineta, Leonïdas by Aétius , Aeti-

us zelve , Avicenna , Amatus Lufitanus ,

ff^epfer, Kempfer, Velfchius, enAstruc,
zyn van gevoelen, dat de Dracunculus
een ingefloten vreemd lighaam zy, en
inderdaad als een worm moet befchouwd
worden. A, Pare, en anderen fpreken
dit gevoelen tegen , en beweren , dat dit

gebrek niet anders zy , dan eene verdik-

te ilofFe, oorfpronglyk uit eene vooraf-

gaande verzwering.

Ik zal my in dezen niet ophouden
om te bewyzen , dat 'er onder de zoo

even

Cn) In Ephem. Gcrm, Dcc. II. Ann. X. obferv.
\'I1. pag. 315, (o) AnuEnit. exot, fase. lil. No. 4.

Cp) Exercitatio de Vcna Medincnfi.

(q) Trait. des Turn. & des ulcer. Tom. I. pag.iiö.

CO Befchryving van Africa pag. 294.
(s) In 't Journal de Medecine Janvier 17ÓO5 en in

c^ne Nederduitfdie Verhandeling over de Vena
Medinenfis.
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even gemelde fchryvers eenigen zyn,
welke , onder den naam van Dracunculi,

zekere wormen befchryven , die in gee-

nen deele tot dezelve konnen gebragt

worden : gelyk ik ook niet zal aantoo-

nen, in hoe verre de verfchillende ge-

dagten van fommigefchryvers, aangaan-

de de Natuur dezes Infeös, en de be-

handeling des gebreks, welke het zelve

veroorzaakt , gegrond zy : van meerder
belang is het , dat ik hier in 't voorby-
gaan aanmerke, dat deze Dracunculus
een wezentlyke levendige worm zy; en
dat dezelve in zekere gedeelten van
Africa, inzonderheid in Perjien^ Arabt-
en , en Americahet gemeenfte voorkomt.

In de waarnemingen, welke ik hier

omtrent zal voordragen , zal ik my in-

zonderheid bepalen tot dat zoort van
DracuncuU, die in de Westindiën, en
wel voornaamlyk te Curacao my zyn
onder het oog gekomen , en van welken
zeer velen door my behandeld , en ge-
nezen zyn.

Of deze worm , ten opzigte van de
flingeringen, welke hy doorgaans maakt,
vry gelyk aan de bewegingen van een
Draak, hierom den naam van Dracun-
culus gekregen hebbe, is niet wel te be-

pa-
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palen. Ook wordt dezelve by eenigc

fchryvers met den naam van Fena
Meden , of Medina , ook Medinenfis ,

en by anderen Vena exiens , Ve?ia

faniofa, en Vena crtiris genoemd: het

gemeenfte gevoelen is , dat de naam van.

Fena Medinenfis afkomftig zy van de

ftad Meden of Medina , alwaar Avicenna

zegt dat dit gebrek zeer gemeen was.

Te Curacao geven de zwarten daar aan

den naam van Bietje de Pia ; en in Su-

rinamen Ryn Bie of Rep;en worm; ook
wel Guineejche worm. Sommige Duit-

ichers hebben daar aan den naam van

Nerven wurm y Fadenwurm , en Zwi-
rus-Faden, ook Vitulus Aquaiicus gege-

ven. Eindelyk heeft Linnaus dezen
Dracunculus met den naam van Gordius

herdoopt (t). Waarfchynlyk is het, dat

deze, door Linnceus daar aan gegeven,

naam van den Gordiaanfchen knoop af-

komftig zy, dewyl deze Worm, fom-

tyds zeer wonderlyk door eikanderen

geknoopt , te voorfchyn komt.

Op welk' eene wyze de Dracunculus

op Curacao eerst zy aangebragt, is on-

zeker: fommigen gelooven wel, dat hy
het allereerst door Guineefche llaaven

daar
• (t) Syst, Nat, pag. 224.
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daar is ingevoerd; maar ik heb verfchei^
den redenen , welke my hier aan doen
twyfFeien. Dit althans is zeker, dat hy
reeds in zeer oude tyden daar is bekend
geweest.

Toen ik inden jaare 1751 met een on-
zer Oorlogfchepen te Curacao kwam
wa^ 'er nog geen voorbeeld , dat eenigen
der matroozen van Hollandfche Oorlog-
fchepen door dezen Worm befmet wa-
ren geweest

:
en onsgeheelefcheepsvolk

bleet toen daar ook van bevryd. Maarm den jaare 1753, met eenander onzer
'sLands fchepen, weder te Curacao ko-
mende, werden verfcheiden onzer fche-
pehngen daar van aangetast, en doormy behandeld. By anderen openbaar-
den zig de eerfle verfchynzelen derzel-
ver eerst op de t'huis reize: en fommi-
gen werdenze niet gewaar, dan toen zv
even na het voleindigen der reize te Jm-
Jterdam aankwamen. Een jaar daar na
zelts, meteen ander Oorlogfchip , een
reize naar de Middelandfche Zee doen

-

öe, heb ik ze gezien by matroozen, wel^

w ^^/orige reize met my naar de
Westmdiên gedaan hadden , zonder dat
dezen, m dien tusfchen tyd, eenige de
minlte blyken daar van befpeurd hadden

De
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De zeer ervarene Heer Rouppe verhaalt

(u) , dat een onzer Oorlogfchepen ^ welk
eene voleindigde Ciiracaofche reize ge-

daan had , en weder in Texel was bin-

nen gekomen, daar op met dezelve man-
fchap naar de Middelandfche Zee ge-

zonden wierdt , en dat , in deze laastge-

melde zee, de Dracunculus zig onder
het fcheepsvolk, zoo wel Officieren als

Gemeenen, toen eerst vertoonde, zyn-
de zoo algemeen, dat 'er naauwlyks
twee derde gedeelten der manfchappen
daar van vry bleven ; terwyl men intus-

fchen nog te Curacao zelve , nog op de
geheele reize , onder dit fcheepsvolk
iets naar den Dracunculus gelykende ver-

nomei\had. Ook heeft de zeer beroem-
de Heer Hovius , by een man, welke
uit Curacao gekomen , en reeds eenigen

tyd te Amfterdam geweest was, mede
den Dracunculus waargenomen.
De Worm is, als dezelve te voorfchyn

komt, wit van kleur, en rondagtig van
gedaante : zyne lengte en dikte is zeer

verfchillend. Ik hebze gezien die twee,
en drie ellen lang waren , en de dikte had-

den van eenFiool-fnaar, ook wel meer-
der.

(u) Over de ziekten der Scheepvarenden pag. ^\6,
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der.— Aan het eene einde des worms

,

befpeurt men als een hairtje, het welk,
naar de meer of mindere dikte des
worms , ook verfchillende , en twee of
drie vingeren breed lang is, vastgehegt
aan het hoofd, en de baard genaamd
wordt. Het andere einde deszelven
wordt de ftaart genaamd, en eindigt met
een rond afloopend puntje. Hy is glad

,

zonder ringen, en, langs de geheele
lengte, ziet men als eene kleine door-
fchynende holligheid.

Niemand , denke ik , zal thans meer
in twyfFel trekken, dat de Dracunculus
een wezeplyke, en levende worm zy,
geheel onderfcheiden van alles, wat be-
hoort totonze eigen zelfftandigheid(v). Ik
zal derhalven flegts, in het voorbygaan,
aanmerken , dat het leven dezes Infeös
niet zeer blykbaar is, als men het zelve
op de gewoone wyze door dagelykfche
oprolling naar buiten brengt; maar wel,
als het in eene reize , uit een doorgefhe-
den ettergezwel , waar in het meermaalen
geheel is opgefloten, wordt uitgehaald.

II. Deel. Ff In

(v) Dit is door den Heer Gallandat duidelyk be-
lezen uit verfcheidene waarnemingen , welke te
vinden zyn in deszelfs Verliandeling over de Vena

Medinenfis en iü 't Journalds Medeciae Tom. XII. pag. 24.
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In dit geval , waarlyk, heb ik met

Vf^epfer, en Rouppe waargenomen, dat
het leven dezes diers , een geruimen tyd
na de uithaling , bleef (land grypen.
Op welk eenewyze de Dracunculus'm

het lighaam gebragt wordt, is niet zeer
blykbaar; en de gevoelens, ten dezen
opzigte, zyn zeer verfchillende. Als
men Hqffman (w) gelooven wilde, zoude
men de lugt als zyn gewoone voerftof

moeten aanmerken. Anderen intusfchen

beweren, dat hy voornaamjyk veroor-

zaakt wordt door het veelvuldig inwen-
diggebruikvan putwater (x). Ik vond eg-

ter te Curacao menfchen, van dezen
worm aangetast , die nimmer anders dan
regenwater gedronken hadden. En,
200 velen ik 'er te Curacao zelve ooit

naar gevraagd hebbe, verzekerden my,
nog in het put- nog zeewater, immer
Infeöen gezien te hebben , naar den

Dra-

(w) In zyne Disfertatio Phyfica.

(x; Volgens het verhaal der Giiineefche fchry-
vcrs tellen de Negc3rsmeenige oorzaken der Dra-
cunculi op. Zommigen meenen dat zy ontllaan uit
övermate vaa vlecfchelyke lust, anderen uit hèt
eten van zekeren Vis;' anderen fchryven die toe
aan den palmwyn, aan hun brood, en aan 't ge-
baiik van water door de Negeren, zoo in 'tdrinkeii

als in 't baaden. Zie HiJioMe hefchnving^ der Reinen

VdeDsth
J J

^ -. ƒ ó
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Dracunculus gelykende ; hoewel ze te-
vens toeftonden, dat hier omtrent geene
naauwkeurige onderzoekingen gedaan
waren. Ikverledigde my derhalven tot
het onderzoek van het put en zeewater,
en vond daar in wel cpae groote mee-
nigte van infeden, maar geenen, wel-
ken de bepaalde gedaante der Dracun-
culi hadden. Herhaalde nafpooringen
egter deden my , by zekere inhammen
van klippen, wormen ontdekken, wel-
ke drie en vier duimen lang waren , en
volmaakt overeenkwamen met den Dra-
cunculus. Verfcheiden' inwoonders al-
daar, aan welken ik deze waterJnfeöen
vertoond hebbe, befchouwdenze met
my, als waarlyk tot de Dracuncuh ie
behooren. Zou de onoplettenheid , in
nafpooringen hier omtrent, de reden zyn,
dat deze wormen (zoo ver ik weet) te
voren door anderen niet in het water al-
daar ontdekt zyn (y) ? en zou het lig-

.

F f 2 haam

J^PrP^ HeerP^//^y, in zyne Disfertaüo Medka.
ae Injeetts vlventibus intra Viventia pag. 10, verhaal l,
dat de Dracuncuks door den Heer Hempd^ Lyfmedi-
cus by den Hertog van Streliz , in de Wanzker-xee
zoude gevonden zyn; dog de befchryvin? van de
gedaante des worms aldaar, komt met die, wel-
Ke Ik te Curacao heb waargenomen , ;ichecl niet
overeen. ? c

^
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haam van den mensch, en voornaamlyk
daar in het vetvlies, niet eene der be-

kwaamfle plaatfen, tot den grooteren

aangroey van dezen worm , konnen we-

zen? zelfs, fchoon 'er nimmer in het

water DracuncuU gevonden wierden , zoo
^oude ik nog in bedenking konnen ge-

ven , of een Infeö: , zig onder eene zeer

kleine gedaante in het water ophouden-
de , niet door de verflapte huids-openin-

gen, een éytjé zoude kunnen doen in-

dringen, dat in het vetvlies uitgebroeid,

en een ander voedzel , als in het water

hebbende, ook eene meerdere grootte

zoude konnen aannemen?

Ikftel dan, dat de Dracuncuïus alleen

uitwendig in het lighaam gebragt wordt,

en zig vooraf verfchuilt in het put- en

zeewater. De volgende byzonderheden
zullen deze zaak nader aandringen.

De Blanken zoowel, als de Zwarten,
hebben aldaar de gewoonte, om zig, tot

verkoeling , dikmaals in het water te baa-

den ; ofzy hebben in hunne huizen groo-

te tobben , waar in zy zig wasfchen.

Alle de roeijers der chaloepen , en in-

zonderheid die van de zoo genaamde
Hollandfche chaloep, moesten dagelyks

naar
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naar de waterplaats, en met de beenen

in het water zyn; en deze laatflen ,
geen

één uitgezonderd, hebben allen den
worm in de beenen gehad ; en de ande-

re roeijers mede vooreen groot gedeel-

te. Ook zyn 'er verfcheiden van ons

fcheepsvolk geweest, die dagelyks hun
vermaak met zwemmen genomen had-

den , by welken zig naderhand de Dra-
cunculi in de armen , dyen , beenen , en
zelfs in het fcrotum opdeden. En by an-

deren, welke met hun lighaam aldaar

niet in het water waren geweest , hebbe
ik den worm niet waargenomen, In

drie reizen, welke ik op de pf^estindien

gedaan, en my voor baaden en was-
fchen, met put- of zeewater aldaar zorg-

vuldig gewacht heb, ben ik daar van ge-

heel vry gebleven.

Uit dit alles derhalven durve ik vry
zeker befluiten, dat de Dracuncuhis al-

leen uitwendig , en wel door wasfching
en baading met put- of zeewater in het
lighaam gebragt wordt. Of zulks nu
gefchiede door een eytje , 't welk het
voornoemde watef- Infeél door de ver-

wyde huids-openingen doet indringen,

even als de horfels by de Rendieren ; dan
Ff 3 of
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of het zeer kleine jong dezer Infeften

zelve zig tot in het vetvlies eenen weg
baant, en aldaar, door verandering van
voedzel , eenigzints eene andere gedaan-

te, of liever eene meerdere grootte krygt,

zal ik niet op my nemen te bepaalen.

De veranderde honds-luis egter, door den
zeer ervarenen Heer van Gesfcher ge-

haald uit een gezwelletje aan den buik
van eene vrouw van aanzien , die ik in

zyne verzameling gezien hebbe , doet my
meest overhellen tot het laatfle.

De Dracunculus komt op alle uitwen-

dige plaatfen van het lighaam, geene
uitgezonderd ; dog meest in de beenen

,

en minst aan het hoofd. De Blanken
zoo wel, als de Zwarten, van beide

fexen , worden hier van aangetast. Ook
heeft de Chirurgyn C. Doerffel te Cura-
(7^0 wonende, my verhaalt, dezen worm
te Buenos Aires by een hond gezien te

hebben; en dathy, in den jaare 1752 te

Curacao zelve, eenen dergelyken Dra-
cunculus by eenen anderen hond, ten hui-

ze van den Heer Pod, had waargeno-
men.

Deze worm-ziekte heerscht niet altoos

even (lerk. Dikmaals worden velen der

in-*
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inwooneren aldaar 'er te gelyk van aan-

getast ', en op andere tyden worden 'er

maar enkele gevonden. Somtyds doet
2ig maar één- worm by één mensch te

gelyk op , terwyl een ander 'er vyf , of
zes tevens heeft. Ik heb 'er inboorlin-

gen, die dertig jaaren oud waren, ge-

zien , uit wier lighaam reeds in de twin-

tig wormen gehaald waren; en weder
anderen van veertig jaaren , welken maar
drie van deze wormen waren uitgehaald.

Het is bewezen, dat de befmetting
onder het fcheeps-volk , ten opzigte van
deze ziekte, mede den eenen tyd groo-
ter is dan den anderen : dikwerf ziet men
het zelve langen tyd in de Pf^estindiên

z.ig ophouden , zonder datze van den
worm worden aangedaan; gelyk nog on-
langs gebleken is op 's Lands fchip van
oorlog de Amazoone , dat in de jaaren

1768 en 1769, onder commando van
den WelEdelen Geftrengen Heere fj^,

May, eene reize naar Curacao , Guinea,
en Surinamen gedaan heeft, zonder dat
een éénige der fchepelingen van den
Dracunculus is aangetast.

Deverfchynzelen, waarmede het ge-

brek zig opdoet , zyn van gelyken niet

Ff 4 al-
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altoos dezelfde. Den meesten tyd gaat

'er een koorts vooraf, die men de worm-
koorts noemt ; dog fomwylen heb ik ge-

zien, dat 'er, ronder de minfte koorts-

agtige beweging, alleenlyk een klein

blaartje, als of het gebrand ware, zig

opdeede, verzeld van eene zeer ilerke

jeukte; en , na dat dit blaartje was door-

gekrapt, of open geknipt, en hier uit

een weinig wateragtig vogt ontlast was,
kwam als ware het een hairtje, of de
zoo genaamde baard van den worm
te voorfchyn. By anderen wederom heb
ik gezien, dat dezelven, of aan de bee-

nen , of op andere plaatzen van het lig-

haam , zonder eenig verfchynzel vaneen
blaartje, een ontdoken gezwel kregen,
't welke ik , na dat die ontfteking tot ver-

ettering was overgegaan , opende , en
den worm op eene reize uithaalde.

Op welk eene wyze de worm ook te

voorfchynt komt, zoo is dezelve gemeen-
lyk in 't vervolg zeer pynlyk, en wordt
niet zelden van hevige toevallen agter-

volgd,

Derzeiver behandeling is verfchillen-

de, en deze verfcheidenheid aftianglyk

van de byzondere omilandigheden; wel-

ke
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ke hunne eerfte vertoonzelen vergezellen.

Als de Dracunculus zig opdoet met een
blaartje , 200 is het best , het zelve aan-

ftonds open te knippen, en voorzigtig

weg te nemen : vervolgens vat men het
hairtje, of den zoogenaamden baard,
en trekt zeer voorzigtig hier door den
worm naar buiten, dog niet meer alsge-

maklyk volgen wil : het uitgetrokkene

gedeelte deszelven windt men op een
ftukje kleef-pleister , by wyze van een
flokje opgerold, en maakt het dus door
een ftrook klevende pleister , by de ope-
ning, vast; hier over heen legt men een
verzagtende pap , ofweekmakende pleis-

ter, en rolt dagelyks zoo veel van dezen
worm , op dit van pleister gemaakte ftok-

je, als gemaklyk volgen wil, In deze
behandeling egter wordt eene zeer groo-
te omzigtigheid vereischt, om het afbre-

ken van denworm te voorkomen ; en deze
oprolling van denworm wordt dagelyks
hervat, tot zoo lange dat dezelve geheel
naar buiten gebragt is. Indien de Dra-
tunculus onder deze behandeling afbreekt,

of, dat de oprolling niet mogelyk is, uit

hoofde der flingeringen, en knoopen,
welke de worm om zenuw- en peesagtige

deelen gemaakt heeft; dari volgen ge-

F f 5 meep-
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meenlyk hevige ontftekingen , eene
meeraere verettering, en dezelve komt
by ftukken en brokken naar buiten. In
dit geval moet men enkel met weekma-
kende middelen verbinden, en afwag-

ten, dat de Natuur zelve het tegenna-

tuurlyke lighaam naar buiten voert. Als
de Dracunculus zig vertoont onder de
gedaante van een ontftoken gezwel, zoo
moet het gebrek met weekmakende pap-
pen behandeld, en, na dat het zelve tot

verettering is overgegaan, geopend wor-
den ; dit gedaan zynde , moet men den
geheelen worm, indien het mogelyk
is, wegnemen. Van deze behandelin-
gen hebbe ik my altoos met eenen goe-

den uitflag bediend, en my nimmer ver-

trouwd op zoo genaamde 7/?^ri^^«^ hulp-

middelen , die in dit geval nimmer iets

konnen uitwerken. De Zwarten onder-
tusfchen maken dagelyks gebruik van
verfchillende aanlegzels om het uitko-

men der DracuncuU, gelyk zy zig ver-

beelden , te verhaasten : en onder dezen
zyn devoornaamflen, asch met limoen-

fap, doorgefneden limoenen met zout,
kaarsfmeer , cajaput-olie, groene geep,
en fmeer met fnuiftabak vermengd. De
Natwr , inderdaad, ontlast zig eindelyk,

on-
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onder het gebruik van alle deze verfchUr

lende dingen, van het ingeflotene] en
doet den worm of geheel , of by ge-

deelten naar buiten werperu

Om te doen zien op welk eene ver-

fchillende wyze de Dracunculus fomtyds
te voorfchyn komt, zal ik hier eenige

waarnemingen byvoegen.

Eene Negerin, oud omtrent driën-

twintig jaaren, kreeg eenen hevigen aan-

val van koorts , met roode vlakken over
het geheele lighaam, verzeld van eene
flerke jeukte; en, aan het regter been,
deed zig een blaartje op : verfchynzelen,
welken men als die der worm-koorts
aanmerkte. In dezen toeftand belloot

zy , zoo ter verkoeling , als ter vermin-
dering der jeukte, om in een tobbe met
koud water te gaan zitten ; 't gene haar
eerst geweldige ftuiptrekkingen, en, bin-

nen vyf uuren , den dood veroorzaak-
te.

Een man van zeven-en twintig jaaren;

fukkelde aan een tusfchenpozende koorts,

die geen vasten tyd hield, en weikers

aanvallen hevig, en met fchriklyke r.«e-

•:.^. i:iaau^d*
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naauwdheden verzeld waren. Na dat

hy dus zeven aanvallen had doorgeftaan

,

kwam 'er aan ieder voet een Dracuncu-

lus; de koorts hield op, en hy werdt,
binnen korten tyd, door oprolling der

wormen genezen.

Een man van dertig jaaren , werdt y-

lings aangetast van eene zeer fterke

koorts , vergezeld van walgingen , roode
plekken, jeukte in de liesch, enpynely-
ke zwelling der teeldeelen. Inwendig
werden hem zweetdryvende geneesmid-

delen, en uitwendig weekmakende pap-

pen toegediend, met dit gevolg, dat,

na nog twee koorts-aanvallen , zig een

blaartje in de liesch vertoonde, waar
uit wel haast de worm te voorfchyn
kwam , met vermindering van alle toe-

vallen. Door dagelykfche oprolling van
dezen, bevond zig de lyder in weinig

weken genezen.

Een foldaat van het Guarnifoen te

Curacao , was zedert vier weken aange-

tast van eene lammigheid in handen er^

voeten, waar tegen verfterkende fmee-

ringen en baden vrugteloos gebruikt

werden. Na dien tyd kwamen aan de
kni-
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kniën en elleboogen wormen te voor-^
fchyn

: de verlamming hield op , en hy
werdt volkomen genezen.

Een matroos klaagde van eene flerke
jeukte, en pyn aan de buitenzyde van
den regter enklaauw, zonder eenige de
minfte koorts: Ik vond op die plaats een
blaartje; en na dat ik het zelve hadde
doorgeknipt , en een weinig wateragtig
vogt ontlast, bediende ik my van week-
makende pappen, 's Anderen daags ont-
dekte ik den zoogenaamden baard van
den worm, by welken ik denzelven
naar buiten wilde brengen, dog dit was
ondoenlyk; ik verbond derhalven als vo-
ren, 'sDaags hier aan, wond ik dien
baard op een flokje van gerold pleister,
en 'ervolgde een gedeelte vanden worm:
deze oprolling herhaalde ik dagelyks,
en bmnen tien dagen werdt de geheele
worm uitgehaald.

Een ander matroos kreeg een ontfle-
king, en hevige pyn in den flinker voet:
nier op liet ik een verzagtende pap leg-
gen

:
'er volgde ter plaatze van de voet-

zool een ettergezwef, dat ik, 200 haast
net zyxxQ behoorlyke. rypheid bekomen
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had, opende, met ontlasting vaneene
grooté veelheid etter : vervolgens haalde

ik 'er een worm uit , welke de lengte

had van drie ellen, en die zig nog een
geruimen tyd na de uithaaling bleef be-

wegen. De genezing werdt in korten
tyd voltrokken.

Een ftuurman , die een jaar te voren
metmyte Curacao had geweest, en nu
weder met my op een ander fchip in de
Middelandfche zee was, klaagde over

eene hevige pyn aan den regter voet,

dog zonder eenige zwelling of koorts

,

zynde de pynlyke plaats alleenlyk bezet

met eene roosagtige ontfteking. Hier
op liet ik eerst het unguentum coeruleum^

volgens de wyze van den grooten Albi-

nus bereid, aanleggen, en vervolgens

weekmakende pappen : de pyn egcer

hield tot den dertienden dag aan, wan-
neer zig eerst een blaartje, en hier op,
de worm vertoonde. Ik tragtte toen

denzelven doof oprolling naar buiten te

brengen, dog dit mislukte my, door
deszelfs afbreking : hier op volgde eené

hevige ontfteking, zwelling, en koorts:

het ettergezwèl ryp zynde, maakte ik

cepeinfiiyding; en het overige gedeelte
^' van



DEN DRACUNCÜLÜS. 4^3

van den worm ontlastte zig by (lukken
en brokken, genezende de lyder vot
komen.

Buiten dit alles zoude iknogeenemee-
nigte van waarnemingen hier konnen bv-
voegen, maar deze zullen genoeg z\mom te doen zien, op welke verfchillen-
de wyzen de Dracunculus te voorfchyn

Geene behoedmiddelen (z) zyn myb^-
kend, welke de befmetting van dienworm konnen verhinderen, of derzel-
ver toevallen voorkomen jZelfs niet het ge-
bruik van kwikmiddelen. Ik heb Negers,
en Negermnen gezien, welke, ftatndé
de kwyiing, van den worm werden aan-
getast

:
en anderen, by wien, na de

volemdigde kwyling, wederom andere
iJracuncuhy met de gewoone toevaUen,
te voorfchyn kwamen. Het zelfde ver-
naait ff^epfer, op het berigt van eenen
ileelmeester m het Camon Zurich, die

zel-

(z) Die door de Guineefche fchrvvers wnrHpn^gegeven, zyn voornaamlyk: het bereidfèl vaSAlkermes, Uyacinth
, en ^oomfche S, de VOeleSdroog te houden, zig te myden van den I?ond^^uw, met op den grpfld te flapen eöz.

^
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zelve in beide de beenen DracuncuH had,
na dat hy van zyne gedaane reizen naar

de Oost-indien en Guinea was t'huis ge-

komen.
Het beste behoedmiddel zal derhalven

dit zyn , dat men zig daar te lande my-
de voor allerlei wasfchen en baden in

put- of zeewater : en ik verbeelde my
vry klaar bewezen te hebben , dat men,
dit doende , niet ligt gevaar zal loepen

om van den Dracunculus te worden aan-

getast»

f m> 0^k <ft> f
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JtiLeert de mensch in *t onderzoek der
Wetenfchappen een fterken trek en nei-

ging om tot de eerfte beginfelen op te

klimmen, zoo moet hy, in Landbe-
fchryvingen fmaak vindende, veel op-
hebben met de ^ardrykskunde in den
Bybel vervat en door ene Godlyke in-

geving befchreven, om datzy de oudfte
en zekerfte is, en ons een onfeilbaar

berigt van de eerfle bevolkers der Jan-

den geeft, het geen wy elders te ver-

geefs zouden zoeken. Zy toont Gods
zonderlinge Voorzienigheid in 't ver-

fpreiden van de menfchen over den
Aardbodem, en in 't bepalen van hunne
plaatfen en tyden. Zy maakt ons be-
kend die ftreken en oorden, waarin de
grootfte en gewigtigfle gebeurtenisfen
zyn voorgevallen , daar wy allen belang
IL Deel, Os ^"
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in hebben, en is uit dien hoofde over

waardig om onzen lust en begeerte tot

dieper onderzoek op te wekken en gaan-

de te houden; te meer daar zulk een

onderzoek krachtig zoude ftrekken ter

ontduistering van fommige Voorzeggin-
gen, en tot het rechte verftand van ve-

le fpreekwyzen en zaken in de Schrift,

die uit de Landbefchryving alleen kun-

nen opgehelderd worden. Hangt 'er

nu noch zulk een dikke mist over een

groot gedeelte van Gods woord, alle die

nevelen zouden opklaren door het be-

oefFenen ener wetenfchap, die niet al-

leen vermakelyk, maar ook ten uiter-

ften nuttig en noodzakelyk is; als die

ons opleidt tot de kennisfe der lucht-

ftreken, gefleltenisfe des weders, de

hoedanigheid der landen in alle hunne
verfcheidene richtingen en ftrekkingen

enz. : dingen , die op de geaartheid en
zeden der bewoners veel invloed ma-
ken, en onsinftaat ftellen om vele hun-

ner manieren en gebruiken te verklaren»

en genoegzame redenen te geven van
zulke handelingen en verrichtingen

,

welke in de gefchiedenisfen zoo veel

geruchts , en in de wereld zoo vele ver-

anderingen te wege gebragt hebben.
Maar
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Maar daar het ons niet heeft mogeii
gebeuren de landen zelve, waaromtrent
wy eenige aanmerkingen wilden mede-
aeelen

, met onze oogen te aanfchou-
wen, en wy uit feisbefchryvingen ,•

vooral uit den Bybel, onze bevattingen
hebben opgemaakt, Zoo kan een kun-
dig en befcheiden lezer daar uit ligtelyk
opmaken, wat een moeyelyken taak wv
ons opgelegd hebben, en hoe zeer wv
aan feilen en misflagen blootftaan, waar
aan hy zich by de ontdekking niet te
zeer zal ftooten , maar veel eer opgewekt
worden om, op ene minzame wvze,
öns betere gedachten aan de hand te ge-
ven, en m ftaat te flellen om onze Bv-
dragen Van tyd tot tyd te befchaavenen
volkomener te maken. Dan wy zyn
liet alleen niet, die in ons boekvertrek
met onze denkbeelden de wereld door-
reizen. Wy hebben treiFelyke voor-
gdngers, die zelfs kaarten hebben ge-»
teekend en famenfteJlen gemaakt vaiï
onbezochte landen, en die, des niètte-
genitaande, zich met hunnen arbeid byöe i)chrift-onderzoekers verdienstelvk
gemaakt, en veel toegebragt hebben ter

W.ifrf 1^"^^ ^^ ^°^ly^^ Schriften.
Wenfcheiyk ware het geweest, dat alle

Gg'2' de
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de reizigers, die het Oosten doortrok-
ken hebben , zich wat fterker in de Oos-
terfche talen gekend hadden , en wat
meer in de Bybelfche waarheden geoef-

fend waren geweest , wanneer hunne
reizen van vry grooter en uitgeftrekter

nut zouden geweest zyn. Het moet
derhalven zyner deensche majesteit ,

die dat gebrek heeft willen verhelpen

,

tot onflerflyken roem verftrekken, van
een gezelfchap Geleerde lieden naar
Arabie, en de aangrenzende landen, ge-

zonden te hebben, om daar alles op te

fpooren, wat eenigzins dienen kon ter

opheldering van de openbaring, de Na-
tuurlyke hïftorie , en de Geographie. Wy
verlangen ongemeen die gelukkige uit-

werking van deze onderneming binnen
korten te zien.

Ondertusfchen willen wy niet ftil zit-

ten, maar het onze tot opbouw der H,
Aardrykskundehydrsigen , zoo veel doen-

lyk voorbyftappende al het gene van
anderen over dit zelfde onderwerp is te

boek geflagen , en ons fliptelyk houden-

de aan het oogmerk van dit Genootfcbap,

't welk iet nieuws vordert, of ene oude
waarheid nader met nieuwe bewyzen
wil geflaafd , en van alle zwarigheid ont-

wik-
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wikkeld hebben. Trouwens wat baat
het, zoo in de Landbefchryving als in
andere Wetenfchappen , de oude kost
ilegts te warmen, en, zonder byvoeging
van nieuwe fchotelen, weer voor te zet-
ten ? dat toch niet dienen kan om den
eetlust op te wekken, maar veel eer om
walging en weerzin te veroorzaken.
Wat kan het helpen het getal der boe-
ken te vermeenigvuldigen, zonder ech-
ter een nieuw boek aan het licht te
brengen, en oorzaak te wezen, dat het
geid uit de beurze nodeloos gefpild, de
onherhaalbaare tyd ydelyk verkwist,

.

en de geest, in 't maken en lezen van
zulke werken, worde afgemat en ge-
kweld ? kan het dagelyks tellen en her-
tellen van het geld de fchatkist vermeer-
deren

, of de waardye daar van verhef-
ten ? is niet alleen een naarftige opza-
meling en bywerping, al was het tel-
Icens van éénen penning, het gereedfte
middel om de kist op te vullen, ryk-
aommen op één te ftapelen, en den vly-
tigen bezitter in ftaat te brengen om •

daar uit, naargelang, aan anderen iet
mede te deelen?
Verwacht evenwel van my geen ry-

Ken oogst, maarene geringe nalezinge
Gg 3 van
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Aardrykskundige aanteekeningen in myne
fnipper uuren opgefteld, envoornamen-
lyk aan de verklaring van Gods woord
dienstbaar gemaakt: als in zig behel-

?;ende geen bloote opgeving van de lig-

ging en onderlinge afftanden der fteden^

vlekken enz. maar ook te gelyk enen
.uitleg van de texten zelven , die iet van
jde Aardrykskunde in zich bevatten , en in

zoo verre uit de Aardrykskunde van my
ftaan opgehelderd te worden , als de na-

tuur van het onderwerp , volgens zyn
verband en famenhang, wil toelaten»

Mét welke uitöappen , of liever , Aard-
ryhkundige uitweidingen of opmerkin-
gen

f die by gelegenheid van de Landbe-
Jcbryving gemaakt worden , ik vermeene
den leergierigeh lezer, inzonderheid
den Bybel-uitlegger , meerderen dienst

te zullen doen , dan wanneer ik my ftip-

ffejyk by de Geograpbie ophielde, als

waar door myne Bydragen wel niets van
haar gewicht en aanbélang^^ zouden ver-

Jiezen maair; lelFens al te eenvormig
houden wezen, orn de aandacht en deh
peest van een onderzoeker te fterken

en wakker te houden, Ik verkieze der-

halven het nuttige met het aangename
l^ier faam tepaaren.,,,3^etendej met an-
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deren (a) by öïiidefviridirige , dat het oog

,

door het befchoüwen van ene groote

maar eendaantige vlakte, zich eerder

vermoeit, diln wen het gezicht , door ene
bevallige verfcheidenheid van voorwer-
pen, door bosfchen, bergen, vlakten,

en aangename verfchieten wordt afge-

broken. Wyders kan ik my niet voe-

den met een ydel vertrouwen van in

myn gefchryf overal de waarheid te heb-
ben opgedoiven ; ik durve my nochtans
vleyen met het zeggen van plutar-
CHUS (b): dat de genen, die zich gefta-

diglyk oeffenen naar het doel te fchieten ,

niet aïtyd misfen, maar ook veeltyds het

wit treffen. Ik late onderwylen den le-

zer beflechten, waar ik het doel getrof-

fen hebbe, en zal m^r onophoudelyk
bevlytigen om wel te mikken, altyd be-

Gg 4 reid-

(a) Oeuvret diverfes du Sr. BOILEAU DESPREAUX,.
roj». li p. 159.

Voulez-vaus du Vublic mêriter les amours'i

Sans cesfe en écrivant Variez vos discours,

^ pnftile trop égal'<é' tffujours uTiiforme

,

1 t '-'Mnvain hrille a nos yeux , ilfaut qu'il nous endortne

On lit peu ces Auteurs nez, pour nous ennvyer

,

f^itoifjóars fur kn ionJembleHt pfalmodier.

(b) De Oraculortim defeéiu. p. 438. >t«ö««{ êi •ffoKKot

^aWovreg iziTvyxf^vovffi ToAAax/j* HORATIUS de arte.

P^f- f 350. Nee femper ferief , quodcun^ue viinabitur ,

fiUUS. ^Cf
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reidvaardig om myne misflagen, zoo ik

ze zelf ontdekke, of zoo die my van an-

deren overtuigend onder het oog gebragt

worden, te verbeteren, enzalmy zeer

gelukkig achten, indien ik myne ver-

mogens in den dienst van 't Ryk der

waarheid, en ten nutte van myn Va-
derland, mag verteeren,

-'Wy beginnen dan onze Bydragen
met het woord f^N Aarde, en on-

derzoeken , in wat verftande het
zelve over de H. Landbefchryvinge
een licht kan verfpreiden.

p5< Erets wordt doorgaans afgeleid

van enen Arabifchen ff^ortel , die laag

zyn te kennen geeft, en gefteld tegen
^'^^ hemely van nrjtv (c) hoog zyn» Het
wordt dikwils gebruikt om laagheid, on-

derwerping en geringheid uit te drukken
(d) Job V, IQ. Jef. LI. 23. Het heeft

al-

(c) Sed Cl. G. KUIPERS {Alt BenAbiTaleb carm.p. 52.)
y^i^ videtur proprie esjè , c^dXiy cum motu offerrioculo^ pe~

dij &c.
(d) viRGiLius ^n. I. 228. Cum Jupiter atherefummo

Dejpidens mare Velivolum ^ terras^ue jacentes. Vergel. P/^

XXXIII.- 14. 'Kèlov x^ovoQ , EüRIP. Medea vs. 74Ó.
»ré5ov y\\q v. 752. ö" aristoph. N. 573, iy^^ov 'xéSov L,

C, VALCKENAER Diafnk in Euri^. Afiaxag. p. JI.
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altemet zulk ene algemeene en wydflrek-

kende beteekenisfe , dat al het onder-

maanfche daar door wordt aangewezen

;

hoewel het zich meer (e) bepaalt tot

het drooge, het geen boven de verzame-
ling der wateren zich verheft, van de
Grieken ^Yi^cy ^

en van de Latynen AH-
dum genoemd. Behalven dat het meer
andere, zoo eigentlyke als oneigently-

ke, beteekenisfen toelaat, waar over
men de Woordboeken kan naflaan en
dezelve uit de omflandigheden , volgens

het verband en famenhang, opmaken,
In wat verftande nu dit woord over de
H, Landbefchryving eenig licht kan ver-

fpreiden, is, onzes bedunkens, uit Gen.
1, I, 2, 9, 10. te vernemen, alwaar dit

woord van den Schepper zelven ver-

klaard, en daar aan een zin wordt ge-

geven, dien wy, door deze gantfche

verhandeling, niet uit het oog zullen

verliezen, maar daar op alle onze aan-

merkingen gronden.
De Aarde, in de gedaantelooze don-

Gg 5 ke-

(e) ARISTOT. L. de mundo. p. 849 v.ut ra jX£V«v«,
^fiüv u'Ks^eti^êv êmvjryiQiov' ro ndru ^f , é<py\ixêiciiv fwww
avrëys /xi^v raVov, ro ^iv ^vy^óv èsriv ê naKeTv Tor«ix«V,
HUI vdixuTa n») ^ciKuffcrag , f/^/Vpie9-«* ro 5i , iyifov , o yïjv

rs, Kcciyjjeffügjiiiif vi^csg my^dï^oiLev HOM er. II. S- 308,
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kere en beroerde mengelklomp opgeflo^

ten, onder de wateren van den afgrond
verborgen, en met een dikke duister-

nisfe bezet, werdt Erets geheten, en
met nadruk zoo genoemd, toen de
woeste baajert ene gedaante begon te

krygen, en de Aarde, op de ftemme
des Almachtigen , zich kwam te ver^^

hefFen boven de wateren. Al het drooge,

van wat aart of natuur het mag geweest
zyn , werdt met dien algemeenen naam
van Aarde beftempeld : want God noem-
de het drooge Aarde ^ en de 'jergaderinge

der wateren noemde hy ^een. De woes^

te en onvrugtbare aarde , nu uit den af-

grond opgerezen , met welken zy als met
een kleed overdekt was , zelfs eer zy noch

eenige grasfcheutkens en kruid zaad zaay-

ende had uitgejchoten, of eenig geboomte

hndt voortgebragt y deze barre ziltige ö^r-

de , als een Land dat uit de zee is boven
gekomen (f), werdt, het geen l;iier wel

is op te merken, in dezen haren ledigen

^

woesten en onvrugtbaren ftaat T"^^ Erets

genaamd; hoewel zy ook dien naam
bleef behouden , toen zy tot enen hoo-
geren trap van volmaaktheid werdt op-

(fj PHILONIS fudai Lib, de Mmdi opificio f. 8. B.

i
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gevyzeld, met zuivere bronnen, ruis-

fchende beken , lommerryke bosfchen
•en grazige beemden verheerlykt, en al

«dien tooi en opfchik bekwam , die haar
by de Grieken den naam van Kogy.og

yerwierf , en 200 ten vollen werdt in

flaat gefteld , om als ene milde en alvoe-

dende moeder, uit haren ruimen en
vrugtbaar gemaakten fchoet, een over-
vloedig onderhoud voor menfchen en
beesten uit te leveren. Nochtans is het
zeker, dat de naam Èrets het allereerst

aan de Aarde wierdt gegeven , toen zy
noch in den chaos of mengelklomp was,
zynde naar fommiger oordeel , een dik-

ke , weeke (g) en zachte modder, een be-

roerde Jlym , flik, ofy aarde met water
doortrokken, een zand onder den algemeen

nen vloed (h) bedolven, waar uit nader-
hand de aarde, en ene verfcheidenheid

van fchepfelen en gewasfen is voortge-

komen. Gelyk dan ook die aarde , toen
ze hare kruin boven de wateren uitftak ^

in en uit de wateren werdt vast gefteld,

en

Cg) DIÓDOR. SICUL. I., I. 5 7. TÖ Je /Aüi25f5 Mu) ^0-
he^o'j (é'c. v\ Ti^w yïjv ttvjAwSv) holi TavIsKwg uzuKy^r PHI-
LONIS yudtsi Lih. de mundi opificio p.'J.'E.

(h) Taautus diferte affirmat omnia fielt èa th ci[Ji,iJLi vid,

I>ICKINS0NI Phjrfca Vetus ^ Vera p. 42, /eq^.
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en noch niets anders in hare oppervlak-
te dan een woest zand , en overal ene aj-

zichtelyke ledigheid en woestheid vertoon-

de, dien naam van Eretsont^ng, Want
het drooge van de wateren afgefcheiden

werdt pN* Aarde genaamd. Aangezien
nu het grootfte deel der aarde onder de
wateren is gebleven

,
(i) en de oppervlak-

te der Zee wy grooter dan die van het
Land is, en 'er noch vele ftreken gevon-
den worden , zoo Jboven als onder de
opperkorste dezer Aarde, die fchynen
als in den eerften flaat hunner fchepping
gebleven te zyn, en een groote over-

eenkomst hebben, 't zy met de aarde
in den affchuwelyken chaos , of met den
naakten en gantfchelyk ontblooten grond,
die op den derden dag van 't Jcheppings-

werk zich ttit den afgrond om hoog hief,

zoo volgt dat alle zulke woeste en wilde

oorden, uit hoofde dat geiyke dingen,
die dezelfde eigenfchappen en hoedanig-
heden bezitten , ofgroote overeenkomst
met malkanderen hebben, dan ook enen

ge-

(i) PLUTARCH. de facie in orbe Lufta p. 938. D. èls

ahXa. jx/Kgèv dvr^g jx/{Jj w;xfp clxpuig Tiah v^ %ef^ovvviaoig

tfve%8(TiV êi/i ^vèSyó-ut^xóvégril^ihuviiai 0utwv twv Sè èïhXuv

Ta /Xfv ?p"^;x« na; ccHafiTci xsii^iaa-i nat eiuxiJi'OHi TX Sé
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gelykennaam mogen voeren , en enen (k)
zelfden toereikelyken grond toelaten:
en dat derhalven alle die wilde en verla-
tene Jlreken, die de zelfde eigenfchap-
pen met dien klomp hebben, welke in
den beginne en aanvang zyner voort-
brenging Erets genaamd werdt, dan
ook, als deelen van hun geheel, dien
zelfden naam wel mogen voeren , en dat
Landbefchryvers wel hebben toe te zien,
als dit woord voorkomt , of niet uit om-
ftandigheden en echte befcheiden zy op-
temaken, dat het, infommige plaatfen,
bepaaldelyk zulk ene Aarde aanwyze,
als ons Gen. /. i, 2, 9, 10. is befchre-
ven en opgegeven.
Die hier wel onderfcheidt zal ook wel

onderwyzen, en den opmerkenden met
geringe moeite doen zien, dat de woor-
den aarde, aardryk, landjchap, veld

y

wereld, land, aardbodem enz. door wel-
ken de onzen het woord pN (Erets)
hebben vertaald , altemet te algemeene
benamingen zyn, die het onderwerp
met genoeg byzonderen, nog duidelyk
aanwyzen, op wat gedeelte van den

Aard-

(k) Simlium Similii ejl ratio. Paria paribus refpon*
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Aardbodem men 2yne aandacht heèfé

te vestigen, en hoe het zelve is befcha-

pen; het gene nochtans, zoo het we-
zen kan , in de Landbefchryving wel de-^

gelyk wordt gevorderd, naar welk al-

len, die fcherpzinnig zien , vooral (laan,

en zich geen rust geven, totdat zy dit

alles hebben opgefpeürd, immers zicÜ
weinig voldaan rekenen, zo'o zy brri-

trent den aart en ligging der plaatfen

in t blinde tasten, en niet ^veten waar
die te zoeken of te (lellen zyn.

Zyn de menfchen gewoon, in 't be-

noemen van plaatfen en zaken, den
aart en natuur van hun onderwerp door
enen welvoegenden naam aan te wyzen!,
of worden zy dikwils in 't naamgeven
bepaald door enige gelykheid of over-

eenftemmlng, die zy in de te benoe-
menê zaak met een ander hun reeds

bekend voorwerp ontdekken, zoo is het
niet vreemd, dat een gedeelte van 't

aardryk, het geen zeer naauw overeen-

komt met den eerften toefland der aarde

^

dan ook enen zelfden naam dragél

Werdt de aarde, in 't begin der fchep^
ping, woest en ledig genaamd, verbor-
gen onder ene dikke en akelige duisternis,

^an allen fieraad en heerlykheid verftü-

ken i'
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ten, zonder eenige (1) orde of bevalli-.
ge fchikking , een huilende zandwoestynë:
die niets voortbragt, zoo was het dan
ook, uit hoofde van overeenftemming
en gelykvormigheid, dat Job Hoofdfl,
VI. 18. XII. 24, 25. de woestenyen van
Arabie "inn Tohu noemt, een woord dat
Gen. I. 2. voorkomt, en de hoedanig-
heid en toeftand van de hoofdftoffe (m)
of mengelklomp befchryft , die onge-
fchikt, afzichtelyk en Jedig was. En
wat zyn anders de vreeslyke en barre
Woestynen van Arabie dan kaale klip-
pen en dorre zandvlakten

, (n) ongebaan-
de en byna ondoorgankelyke oorden,
a^n welken alle de bynamen van het
Ryk der dooden voegen, en die niets
t^an belang voortbrengen; dorre en

droav; \

{\) PHILONIS JuJai Lib. de Mundi ópifcio. p, 6. mXh
yap üSfv^ fV drai,icf. rdiig ^' axoï^H^lu aal elp[ióg igrt
rmv^y^svuvlivm ace} eTroiximv, ei auï ^ roTg dTcorehêg-
liMriy^t a\hd^ rot ruig twv rsKTamy.svuv èTrmtaig- ér»yap e^ehKov yiapt^ugêai re aai aTrhavvhg mai acii dffCyxu-

(m) OVID. Art. Am. L. il. 4Ö7.
Prima fuit rerumconfufa fine ordine moles'.

Vnaque erant facies fidera^ terra ^ fretwn.
fn; ARISTOPH. O. W. 20.

W .

^'^y^\ l'^^^Z^V'^^o ê'eö 'óVo/ aara t xerpJJv

.JJ"'^
f^

«^/'f
s yap f'sT èvraüU rtg

Oöog- Uei. oCSè i^k Ai' évrxüöx yxTpazès ö^aj^a--
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drooge landen, die, overal van eenerley

(o) gelaat, nergens eenige bevallige ver-

fcheidenheid van dingen voor het oog
bloot leggen; woestenyen y die, even als

de chaos y befchreven worden, duister,

ongefchikt, vol van verfchrikking, troos-

teloos en kommerlyk Job XII. 24, 25.

Pf. CVII. 10, 14, 40. Jer, IV. 23- Job
XXX, 3. Zoo verwest eens God den
2ade Jacobs zyne fnoode ondankbaar-
heid, die den Algenoegzamen hadden
laten varen, als of hy een Tohu, een

woest en ledig land was, dat zyne bewo-
neren dor en mager liet , een dood (p)
en onvrugtbaar land, dat geen onder-

houd aan zyne arbeidslieden wilde ver-

fchafFen,7^^XLV. 19./^. "Ik en hebbe

5, tot den ^ade Jacobs niet gezegd, zoekt

my te vergeefs" : daar ontmoet gy het

woord Tohu, en God wil daar door
leeren, dat hy geen bar en afzichtelyk

land was y maar, by wege van tegenftel-

ling

(o) DIODOR, SICUL. L. I. § 7. K«T« yuprviv et «PZ^ï
<riSv oKuv avgruffiv (x/av l^e/v iSéav oupxvóv rs aai yijv

,

fji,ejx/ypL£VV)? avTtavf (pwe&ig' ó'C, ib. f. II. ó" cl. VALC-
KENAER Diatrih. in Euripid. Anaxag, p 45. Q'? 8p«vo$

TS yuTa r vjv ftopOvj (J^'ia' &''. OVID. Metam. L. I. 6„

Unus erat toto natura vultus in orbe ^ ó-c.

(p) Mori terra dicitur , cum inculta jacet <^ defolata ,

quia in proventu fuo vivit ati<im 7Hodo. vid, BOCHART,
tom, I. {. I.
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ling , een Eden van wellusten , een Fon-
tein des Levens y machtig niet alleen,

maar ook bereidvaardig om de fchatka-

meren van zyne oprechte dienaaren met
alle gewenscht goed te vervullen : Der-
halven vraagde de heere aan dat zelfde

geflachte : ben ik Israël ene woeftyne
geweest ? of een land der uiterfte donker-
heid ? Jer, II, 31. Den zelfden naam van
Tohu Heeft Job ook gegeven aan de lan-

den, die tegen het Noorden liggen,

Hoofdft. XXVI. 7 , van Scbyten, Tarta-
ren en andere woeste en (q) onbefchaaf-
de volkeren bezeten, een vreeslyk, le-

dig , en donker land , immers als zooda-
nig van (r) de oude /lardrykskundigen

afgebeeld , die het zelfde van deze wil-

demisfen hebben gefchreven, het geen de
Dichters van den chaos hebben opgezon-
gen. Om nu niet te zeggen, dat die

naam ook past aan Landen en Steden,
die door het geweld des oorlogs zyn
omgekeerd, en in ene ledige en woeste
wildernisfe veranderd. Jej\ XXIV. 10.

XXXIV. II. Jer^ IV. 23. zoo is dezel-

ve vooral eigen aan zulk ene aarde y die

II. Deel. Hh on-

Cq) FLORi L. ni. c. 11. 2. \v, c. ik 3.
(r) BOCHAR.T Tom. III. p.öjj. oviD. Ep. Ex ponta.

t. I Ep. 111. 35.
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otivrugtbaar is en van niemand wordt be-

treden, 4. Esdre IX. 29.

Het woord Erets mag wel eens in den
zelfden zin , waar in de Franjeben hun
Terre bezigen, voor vrugtbare landery-

en genomen worden Exod. XXIII. 10

enz. dog veeltyds duidt het aan zan-

dige (s) vlakten, die niets van belang

voortbrengen , akelige en huilende zand-

woeftynen , waar in men naar (t) de moe-

der van de ftcrren, gelyk de Arabiers

wel fpreken , dat is , naar de flerren des

hemels, en de aanwyzingen van 't com-

pasy zyne reize moet inrichten, en ruim
zoo vele gevaren als op de woeste zee

uitftaat: dorre en dorflige zanden, die,

vooral in Africa en Afien , zich opdoen
als de woeste en ledige aarde op den der-

den dag der Jcheppinge : brakke en zoute

landen , wier weinige fonteinen noch
meest ziltig water opgeven , en niet fma-

kelyk worden , dan wen zy door het re-

genwater ververscht zyn , en ook niets

anders voortbrengen dan wat ziltige

kruiden , en byna verdorde ftruiken

,

met enige distelen en doornachtige ge-

land-

(S) HERODOT. L, III. 98. III. 26.

CO LüCAN. L IX. VS. 493. Tf^. DIODORUS SICUL.

I.ib. ^1. 5 54., scHULTENS bi Hamns* />. 402, Hifior^

Tamerlan, Cap, XLIX, />. 415.
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wasfen ten nutte der kemelen, die de
landjehepen van Arabie zyn (u); maar an-

ders zoo onvrugtbaar, wild en woest,
als zich de aarde , op den derden dag
der fcheppinge , voordeed , en deswege
fnk\' genaamd worden , als gefield Exod,
XVI. 35. enz. tegen een bewoond land^

H geen aan den mensch zyne inkomften

geeft y en ten dien einde van het mensch-
dom bewerkt en bcHagen wordt.

Ook moet men in aanmerking (v) ne-

men, dat p^?, gelyk ook yciïcc by de

Grieken , en Terra by de Latynen , voor
een vlak land genomen wordt , vooral

,

zoo \i^\.X£,g^xi bergen wordt overgeileld,

gelyk zoo dan ook by andere volken het
woord aarde of land, als het de tegen-

ftelling van hoogtens is, mor vlakke en

Hh 2 ef

(u) SANDYS reizen bl. 130. Kemelen enz. zyn de
Schepen van Arabie, hare Zeen zyn de woestynen.

(v) V E N E M A ad Jer. IV. 5. v'ox V""* itaque hic ,
quod uotari meretur, agros, ut Exod XXIII. 10,
& loca non munita in campis , & partibus inferio-
ribus denotat , oppofite ad urhes , pasfim in raonti-
bus &: collibus fitas. Vox enim pN in genere dicic

quicquid inferius. Porro autem ro yuTu maxime trac-
turn terras carapeftrem & niontibus oppoficum lig-

Bificare ex homero & virgilio inter fe collacispul-
chre probavic henk. stephanus in Thef^uro Ling,
Gr, & EÜSTATHIÜS y»7ci\i HOMERI (II. v. f 57.) Jï^i-

dem interpretacur Uëhilu yvjv, cam^ejire?» mum^
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effene Jlreken gebruikt wordt. Heeft het

ooge lust in 't gene aangenaam enjcboon is

,

en in de groente des gezaaiden meer dan

aan beide, Jefus SirachXL 21 , zoo moet
een wydflrekkend land, dat naakt en

ontbloot is, en in zyne oppervlakte (w)

een Zandzee gelyk, zich zoo onbeyallig

voordoen als de aarde toen ze noch
woest en ledig, (x) en met geen groen

bekleed was. Het fteenachtig Arabie

heeft een meenigte van kiippige bergen,

met enge valleyen , (y) en hier en daar

groote zandvlaktens. Het allergrootfle

gedeelte van den grond in 't woest Ara-

bie (z) beftaat of uit enkel zand, dat de-

wind nu eens hier, dan weer daar tot

heuvels maakt, waar onder reizigers

bedolven kunnen worden , en is dus heel

dor en fchraal , of hy is zout- en falpe-

ter-

(w) P L U T A R C H. Tom. i . p. 556. oh (Pvrov éeZffiv .

ov'sêt^^ov, ov B-joêöAiiv 0^8? nu^isvroi , « s-o^v hix^hag-

Tiv8cr«v, «AA' «Tf%vwe Ylehdym ti %£V[i^ct óivwv t/vww

'egYtlj^uv 7rfg<£%ovTwv TÓv gr^uTÓv &c. s A L L U S t. B.y.

p. m, 300. Loca arida ^ atcjue vafia^ ó" />• 304- '"<:"lfi

vaftique loei. ager in medio arevofus ^ unafpecie: tteque fiu-

men , we^we mon$ erat
, quifines eorum discerneret : . . . loia

aqualia , ö" nuda gignentium

,

(x) TACIT. Annal. L. XIII. C, LV. Inane folum.

(v)R. POCOCKE a defcription of the Ea(i. torn. I.

ƒ•' l'37-
,

(z) A. F. B U S C H I N G 's Aardrjks Befchryvmg. 5df

Deel, hl, 473.

X
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terachtig, (200 dat de falpeter de aarde
aJs een wit blinkend mineraal bedekt,)
ot lleenig of moerasfig. In de heel dor-
re flreken brengt hy noch gras noch
Jcruid voort, in andere flegts kleine dor-
re gewasfen, in andere is hy met groe-
ne flekelige kruiden, die de Kameelen
vreten, bewasfen en in fommige flreken
vol doornen en ftruiken. En men mag
van de meeste Oofterfche Landen in 't
algemeen zeggen, 200 zy niet van enen
overvloedigen regen worden doornat ge-
maakt, of van rivieren, bekenen bron-
nen befproeid , dat zy in hunne opper-
vlakte met anders dan een woest zand
vertonen

, het geen met zwavel- en
^alpeter^ deelen is vervuld, en, om
dat het aan ene fterke hitte der Zonne
IS bloot (a) gefteld, zeer dun en licht is,
en m J^gypten zoo onbedenkelyk fyn,
dat het met alleen in de kamers, maar

Hh 3 ook

(a) THEVENOT's rcizen. bl. 276,445. Nah i

woordS vergeleken, fchoon daar een ander

tTdmJen fn^";^' ƒ"; ?'" zonderlinge fynheid uit

ken 70^ .
^^ deeltjes, die de wolken uitma-ken zoo noemt ook h o m e r u s (o^ A. w. 509 )
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ook ±elfs in de koffers komt , hoe dicht

de venfters en ook de koffers gefloten

mogen zyn : en als men naar bed wil

gaan, vindt men 'er de lakens vol van.

Het dringt door alles henen, en komt
zelfs in de eetwaren , die men zorgvul-

dig heeft ingepakt, en dicht toegedekt

öm van dit flof bevryd te blyven. Het
Wordt meermalen gevoegd met Asfche

,

én trekt op als rook-pylers , (b) Hoogl,

III. 6. wen karavanen daar door trekken.

En om dat die losfe aarde ligtelyk door

den wind gekeerd en gewend wordt , en

daar door des te fterker uitdroogt, zoo
zal dit de (c) rede zyn waarom de woor-
den pk^ aarde en '^t^V flof in meer dan
€ne plaats met eikanderen verwisfeld

worden, ofti de fynheid, droogte en

ligtheid van die aarde te befchryven;

die niet nalaat zeer vrugtbaar te zyn,
wen zy tot vastigheid 'doorgoten wordt ,

Job XXXVIII. 33. als God water giet op

het dorjligc en Jlroomen op het drooge,

Jef. XLIV. 3.

Volgens de gelegde gronden is Erets

een aarde , die woest en ledig is , het zy
de-

(b) SENECA Pha3n. vs. 3P4, 395;
(c^ Na7n n'd tritius hi libro 'Jobi , ^uam ut "^^V fulvis ,

^ j-"iK terra alternent. S C li U L T E N S /'» Job, />. 1 40.
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dezelve zich onder de zeè'n en rivieren

uitftrekke, of als ene ivilde zandvlakte

boven de vergadering der wateren uit-

kyke. Wordt nu noch by vele volken

een groote water-plas , een deel van de
verzameling der wateren, een 2ee ge-

heten , zoo flrydt het dan niet tegen de
analogie of overeenkomfte en gelykvormig-

beid , dat een gedeelte van dezen kloot,

het welk alle de eigenfcbappen dier aar-

de bezit, die in hare cerlle en armely-
ke beginfelen Erets genaamd werdt, een
zelfden naam voere om de gelykftaltig-

heid der deelen met het geheel niet in

't onbepaalde, maar opzichtelyk en ei-

genaartiglyk a^n te wyzen.
Dat nu in deze beteekenisfe het woord

Erets in vele plaatfen moet opgevat
worden, zullen wy duidelyk zoeken te

bevestigen , daar toe beginnende met i

Kon. IX, 18, daar wy lezen, dat 5ö/o-

^72072, onder andere Steden, ook ge-

bouwd heeft Tamór in de woeftyne, in

dat land. pNO "Dim IDn
Deze laatfte uitdrukking of vertaling

van het woord \'"^'^ door Land, hoeda-
nig het ook in alle overzettingen , die ik

hebbe mogen inzien, vertaald wordt,
levert geen onderfcheidenen ofverilaan-

Hh 4 ba-
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baren zin uit, en heeft den uitleggeren

veel moeite gebaard , en zoude ook den
lezer, zoo ik alle hunne verfchillende

gedachten wilde te berde brengen , geen
minder verdriet veroirzaken. De Heer
VENEMA (d) houdt p^^ (in dat land)

voor een ongemeen voorbeeld van ene
beknopte fchryfwyze voor nDVi Dij<d,

{in 't Syrien van Tfobah) , en oordeelt

dat zuU:s blykt uit 2 Chron, VIII. 3. 4.

IJaar na toog Salomon na Hamath Tfo-

bah : ende hy overweldigde ze : hy bouwde
ock Tadmór iu de woefiyne ende alle de

Schatfteden, die hy bouwde in Hamath,
Edoch zulk ene verkorte en in éénge-

trokkene fchryfwyze is, onzes bedun^
kens, zonder voorbeeld, en niet over-

een te brengen met den naauwkeurigen
fchryficyl der H. Landbefchryveren,
die nergens raadzelachtig , maar overal

vry onderfcheidenlyk , hoewel naar den
Oosterfchen trant, de ligging der fleden

en landen aanwyzen. Dan Tadmór of

Ttimór lag ook niet in 't Syrien van Tfa^

bah) ms^dt in Chamath, Nergens wordt

(d) Comment, ad ff. VU. p. 211, Imo notnbile val-

de est exemplum compcndiofaj fcriptioniü in p»>*3'

I Reg. lx. 18. pro nmvp*^??^, uti litjuct e^^ Z

-Clirpfl. Viil. 3. 4,
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Cili< (Syrien) gevoegd by Chamath,
maar wel by Tjobah y Damascus y enz.
ook waren de Chamathiten geen afftam-
melingen van (e) Aram , maar van Ca-
naan. Chamath en Tfobah lagen wel kort
by malkanderen, wordende (f) derhal-
ven zonder enige vanéénfcheiding Cha-
math Tfobah genaamd 2 Chron, VIII. 3
en I Chron. XVIII. 3. Tfobah Chama-
thah: alwaar de He {He paragogica lo^

calis) ene onderlinge betrekkinge van
plaats aanwyst, door de onzen vertaald
Zoba na Hamath toe. Maar de naam
Chamath komt nergens in zulk enen rui-

men zin voor, als de Heer bachiene
(g) wil, dat hy ook het Landfchap van
Tfobah in zich begrypt, en zich wel
5, eens by na over geheel Syrië uitftrekt :

5j des, de benamingen van Hamath en
5, Aram of Syrië , onder elkander zou-
5, den verwisfeld worden. Veel min
„ dat men Chamath, en het land van
„ Chamath met dien Heer moet zoeken
j, tusfchen den Libanon , en Ami Liba^

Hh 5 „ non

(e) J os EP Hl Ant. Jud. L. Vin C. VI. § 3.

«
(0_^HE]i.ODOT. L. VI. C. 74. VI Ie NwvaKg;?, UóKiq

eiTi Tvjc 'Afüa^iVjg ^go; ^evew. ^ia urhes erwat in Arca"
dia Vicina Nwv«J«f/? & ^evshq-

(g) H. Geogr. 3de Deel. bl. 45Ö, 4Ö4.
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„ mn , maar een heel end weegs ten

Zuiden van den Anti-Libanon., en Tad-

mor in Chamath op den zoom van 't

W^oest' en Steenachtig Arahie. Hier
moeten wy Y^'^- en '^y^-''^ Erets en Midh-
bar wel onderfcheiden ; door het eerfte

wordt ene zandige vlakte of woeityne

,

en door het laatfte een droog bergach-

tig en niet heel vrugtbaar land aangewe-
zen, y^^ en "i3"0 worden wel by mal-

kander gevoegd 'Deut. XXXII. lo. Ex--

od, XIV. 3, Spr^^. XXI. 19. om dat in,

en op de grenzen van Midbbdr, of

Jchraale kUppige landen , ook dikwils ve-

le zandvlaktens gevonden wordöi. Daar
nu Midhbdr een bergachtig en klippig

iand is , als wy by gelegenheid zullen

aantonen , en Erets ons wyst op woeste
:zand'uelden en wildernisjen, zoo zal de
fpreekwys f>^*3

'iiinDD n!:n zoo veel zeg-

-gen willen, als dat Tamór lag op den
boord van een zand- en bergachtig land,

"of, zoo als wy hedendaags zouden zeg-

gen , op den zoom van 't Woest- en

Steenachtig Arabie ; en dat niet in , maar
naar den kant van Syrië , wegens dat Cba^
math niet van Aram , naar welken Syrië

en de Syriers benoemd zyn, maar van
Canaan , Chams Zoon , is afgedaald

;

hoe-
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hoewel thans dat gedeelte van 't wWsi
Arabïe , waar in Tadmór ligt, de woestyne

van Syrië geheten wordt. Anders lag

Tadmór, volgens josephus, (h) wel

twee dagreizen van 't Opper-Syrie , één

van den Euphraat , en zes van 't groot

Babel,

De verdeeling van Arahie in \ fteen-

achtige , woeste en gelukkige ^ is van de

Griekfche Aardbefchryvers eratos^
THENES, STRABO en PTOLOMEUS het

allereerst ingevoerd, en was, naar (i) het

ons toefchynt, inSalomons leeftydnoch

onbekend, immers kunnen wy 'er de
minfte voetftappen niet van ontdekken,
en wy zullen in 't vervolg tonen dat de
klippige en fteenachtige oord van Arabie

Midhbdr genocmdt wierdt , en dat dit

woord zoo in zyne afleiding, als gebruik

een klippig en bergachtig land te kennen
geeft

(h^ Anfi^. Jud. L VlU. V\, % I. & Vlin. C 25.
Falinyrn abefl a froximo Syrix' htore ducentis quinquaginta

eluohus milUbus & a Damasco viginti je^tevi prop'ius.

(i) 2 Chro7i. IX. 14 wordt wel gezegd, dat de
Koningen van ^''i' Arabie &c. aan Salomon Goud en
Zilver bragten, dan dit woord ziet niet op al het
gene by ons onder Arabie bekend is, maar alken
op een voornaam deel van het Steenachtig Arabie^
en ftrydt niet voor de driërlei verdeeling van Ara-
bie^ als wy by gelegenheid in onze by dragen
gullen aantoonen.
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geeft. Zegt nu Erets, als het by Midh-
bar, of een woord gevoegd wordt dat

bergen of boogtens beteekent , een vlak

land, en is de ligplaats van Tadmór of
Palmyra in een vlak wydflrekkend zand,
dat een zelfde gelaat vertoont met de
narde in haar eerfte woestheid en ledig-

heid, 200 is dan het woord Erets, dat
Gen» I. van zulk een woeste en ledige aar-

de gebruikt wordt, zeer gefchikt om de
woeste en wilde zanden, waar in Pal-

myra lag , te befchryven , en zoo onder-

fcheidenlyk de ligplaats van die beroem-
de en oudtyds aanzienlyke Stad te be-

palen , als die , tot Chamath behorende

,

van drie kanten met lange reyen van
bergen omringd is, maar ten Zuiden
ene groote en drooge Zandvlakte heeft,

welk naar deze Stad het Zand van Pal-

myra genaamd wordt.

Gy ziet derhalven de noodzakelyk-

heid , wil men niet onvast en in 't wilde

fpreken , noch de eigenfchap onzer tale

en de gewoonte van zich in de Aard-
rykskunde verflaanbaar uit te drukken,
uit het oog verliezen , om F^rets alhier

liever door zand, dan door aarde te ver-

tolken. Want in de Landbefchryving

noemen wy zulk ene aarde als Erets

Ggji,
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Gen. L 9. 10. aanwyst, zand, en ene
Stad in, of, aan zulk ene aarde gebouwd,
zeggen wy in of aan 't zand gelegen, en
wy zouden hier eer ene fynecdoche toe-
laten , en dus een deel voor het geheel,
ofeen voorname foort voor het gantfche
geflagt nemen, dan zoo onbepaald te
fpreken van ene Stad, en, om hare lig-

plaats aan te wyzen , te zeggen dat zj
in 't Land, op de aarde of in 't aardryk
lag: een ygelyk mocht antwoorden, is

het noodzakelyk dat zulks gemeld wer-
de, worden 'er ook Kafteelen of Steden
in de lucht gebouwd , en bleek niet uit
het voorgaande woord Midhbdr , dat
Tadmór niet moeste in de Zee maar in 't

vaste Land gezogt worden ? Of zoudt
gy voor ene voldoende reden opgeven,
dat men ook hier en elders het woord
^arde of Land in den ruimen en onbe-
paalden zin behouden mag, waar in het
in de overzettingen gebezigd wordt; na-
demaal de Aarde (k) of het Landde fte-
den en menfchen draagt, dan bemerkt
gy ten eerflen dat zulk ene reden te al-
gemeen is en op alle fleden en plaatfen

mag
(k) o vit), Metam. L. IL 15.

Terra Viros^ urbesque gerit , 'filvasque, ferasque,
tlHmma<iue^ é- Nfmfhas ^ é- cetera numina rnris.
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mag toepasfelyk gemaakt worden, en
dat zy niets uitricht in de j4ardrykskun

de, als die te regt eischt dat men de lig-

ging der plaatfen, hare befchapenheid

en opzichten aanwyze, en den onder-»

zoeker niet in 't onzekere late. De Ro^

meinen zouden ook de zanden van Pal-.

myran\Q.t Terra ^ o£orbis Terrarum noG-^

men , aarde , of Aardbodem , maar ei-

genaartiger met plinius (1) Palmyrenas

JbUtudii es, de Palmyreenjcbe IVildernh^

Jen , of Palmyrae Solitudines , de JVilder-

msfen, de woeste eenzame plaatjen van

Palmyra. Hier uit is dan af te nemen
dat , hoewel Erets by de Hebreen van

ene wydluftiger (m) beteekenisfe zy,
echter deszelfs eerfte ongewrongene en

bepaaldere kracht en beduidenis , in den
zin van een dorre en woeste aarde, die

van allen groen en uitfpruitfel beroofd is ,

altemets vry beter voege, en dat het

met den aart onzer fprake ook vry meer
zoude overeenkomen in deze en gene

texten dit woord , (by wege ener Synec-

doche) door zand, dan door die al te rui-

me en onbeftemmende woorden land,

gereld y aarde enz. over te zetten ^ om
dat

G) C. 24. £6.

,(ni) j. H. HOTTINGERI Uffi, Creat, f.SU
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dat een bar en gul zandt als een der voor-

naamfte foorten van al het gene door
Mrets wordt te kennen gegeven, overal

in 't Jj^oest en Steenachtig Arabie zich

opdoet, en wel meest het dood en af-

zichtelyk gelaat dier landen overdekt.

En door zulk ene eigenaartigheid in de
vertaling te betrachten zal een licht over
vele plaatfen opgaan, en die juistheid

van overzetting zal nader door de rei-

zigers bevestigd en aangedrongen wor*
den, als zy ons verwittigen dat fommi-
ge oorden en llreken , in de H. Schrift

door Erets aangeduid , ook in de daad
zoobefchapen zyn als de eerfte en woes"

te aarde, toen ze van God Erets ge*

naamd werdt. Dat nu Erets , waar in

Tadmór lag, niets anders dan een gul
zand was, en dat nu noch de overgeble-

vene puinhoopen dier Stad zich in dit

zand aan een kUppig of bergachtig land
bevinden , en niet van rontom , als de
Heer (n) bachiene wil, dooreen dor^
re Zand-woeftyne omringd zyn, zullen

ons eenige Heeren, die in latere tyden
op de plaats zelve geweest zyn, naauw-
keuriglylc onderrigten. Mr. wood,
een geleerd en oplettend Engehcbman,
^ {lelt

(n) H. Geogr. 3de Deel. bU 4ö(5,
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ftelt Tadmór in een gedeelte van het

Steenachtig Arabie , op de Noorder-
breedte van iDmtrent 33 graaden, 200

Engelfcbe mylen ten Zuidoosten van
Aleppo^ Dan ik vinde in de Pf^ysgeeri-

ge verrigtingen {Pbilojophical tranfaCii-

cw) een verhaal van twee reizen, door
Engeljche kooplieden te Aleppo, uit en-

kele nieuwsgierigheid aangevangen

,

waar in de bryfels en vernielde gebou-

wen van Tadmór ten Zuid-oosten van
Aleppo , of liever een ftreek of twee
Zuidelyker, op den afftand van hon-
derd en vyftig Engelfche mylen, gefteld

worden , en ^zy leidden in hunnen twee-

den togt die reize gemakkelyk in zes

dagen af. Men nadert Pahnyra door
ene valleye tusfchen twee bergen , waar
men noch overblyffelen heeft ener wa-
terleidinge, die eertyds het water naar

die vermaarde Stad henen voerde : aan
beide zyden dezer Valleye zyn verfchei-

den vierkante torens van ene aanmerkely-

ke hoogte , die aan de oude Palmyreners

tot begraafplaatfen verftrekten; naauw-
lyks is men deze gedenkteekenen voorby
getrokken , of de valleye opent zich aan
weêrzyden, en legt open voor 't gezich-

te ene verbazende vertoning van deze
ver-
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verwoeste ftad, en de ydelheid van wae-
reldfche grootheid. Aan de Noordzy-
de der ftad ligt een onwinbaar kafteel

,

van waar men de ftad beneden zich

ziet aan drie kanten met lange reekfen

van bergen ingefloten: maar in 't Zui-
den ftrekt zich ene groote zandvlakte,

^\^ om hare groote uitgeftrektheid als

ene zee was , veel verder uit.

By deze verklaarde plaats zullen wy
noch ene andere voegen, daar Midhbdr
het kllppigy en Erets het woest Arabie
aanwyzen. Zy wordt gevonden by
Jejaïas Hoofdfl, XVI. i. Zendt de lam-
meren des heerfchers des lands van Sela

af, na de woestyne henen tot den berg
der dochter Zions. Beter was de verta-

ling : Zendt de lammeren van den heer^

fcher des zands uit Selahg aan de woestyne
tot den berg der dochter TJions. Selahg, in

latere tyden meest bekend onder den
naam van Petra , lag, volgens Dr. shaw,
(o) tenmidwege tuslchende Zuider-tonge
van het Asphaltisch Meir , en den Elani"
tifche Zee-boezem, op de grenzen van
Midian en Moab , 70 mylen van Kades
Noord-oostwaard, en 85 mylen van Ga-
II. Deel. li za

(o) Traveh 2d, Ed, /. 323,
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za naar 't Zuiden. In de oude Aardryks-

befchryvinge wordt Fetra 135 mylen ten

Oosten van Gaza, en 4 dagreizen ten

Zuiden van Jericho gefteld. Maar gee-

ne dier afftanden kunnen , naar 't oor-

deel van Dr. shaw, goed gepleit wor-

den, om dat de eerfte te groot, en de

laaste te kort is, en denkt liever dat

die ongemeene flerke rots aan dat ge-

bergte behoorde , het geen nu van de

Arabiers Accaba geheten , en by p T o-

LOM^us uitmaakte den Oostelykften

fpruchtel van 't zwarte gebergte. Dicht

by het Zeekalven-eiland is een voorgeberg-

te, zegt STRABO (p), dat zich tot aan

Petra der Arabier

s

, Nabatheen genaamd,

en tot aan het landfchapPalastina uitftrekt.

En DiODORUS SICULUS (q) zegt met
eenige veranderinge ; dat die fchakel der

bergen zich flrekte langs , of, tot het zoo

genaamde Petra, en het Palastina van

Arabie. salmasius, door geen hand-

fchrift onderfleund, maakt in de woord-

fchikking van diodorus , buiten nood-

2ake, deze veranderinge : tot het zoo (r)

ge-

(p) GQOgr. Lib. XVl. p. 77<5.

(q) JLib. III. 42. ro Sè Tpcytsijjisvov aJtpwTv'p/ov -f vj^c-ö

nstTui neira, rv^v Ha^gptÉVViu UéTpav mt ij tv tlxhcttgrlvviv

T^f Apa^lccs-

(j) Plin. Exercit, p. 487.
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genaamde Petra van Arahie, en tot Pa-
lestina, De Heer Prof, wesseling
treedt hem by (s) , en beroept zich op
AGATARCHiDES en STRABO , als begun-

ftigers zyner gisfinge. Dan, in myn oor-

deel , kan deze gisfmg uit de aangevoer-

de Landbefchryveren niet buiten a'len

kyf en navrage geileld worden Petra
wordt wel bygenaamd , Petra ^^'an Ara-
bie; maar agatarchides, ev^en als Di-

ODORUS , noemt die fterke en onwinbare
Rots het zoogenaamce Petra (t), en
STRABO het Nabatheesch Para . of, het

Petra der Arabiers , die Nabathten ge-

heten worden. Of nu een deel van Pa"
laflina door diodoor tot Arabie geb ragt

is , moet niet uit strabo en agathar-
chides, maar volgens dien goedge-

keurden ftokregel : een ygelyk is de beste

uitlegger van zyn eigene woorden , uit di-

odoor zelven vernomen worden : want
de oude Aardrykskundigen , het geen bo-

chart, saumaise en anderen fomtyds
misleid heeft, hebben hunne landver-

deeling niet op een en denzelven leest

gefchoeid, noch hunne grensfcheidingen

I i 2 al-

(S) Nb?, ad DIODOR. SIC. 1. C.

Il) £v AGATHARCHIDE de Rubro Mati p. 57.
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altyd naar de paaien , welke God in de
nature gefteld heeft, en welke van de
H. Schryvers zorgvuldig zyn in acht

genomen , onwankelbaar ingericht , maar
hunne afperkingen loopen altemets gril-

lig en wispelturig voort , waar van geen
voldoende reden te geven is Is het nu
uit DioDOEUs betooglyk, dat hy een
groote ftrook lands van Palast'ma heeft

afgefcheurd , en aan Arabïe vast gehegt,

dan is het niet buiten de fchreef , wen hy
die afgefcheurde ftrook het Palastina

'üan Arabïe noemt,

Wy vinden (u), dat \c<j het Asphal-

tisch Meir , by hem in 't midden der

drostenye van Idumaa gelegen, in Ara-
bie of het land der Nabatbeen plaatst,

die Arabie tegen der zonnen opgang be-

wonen, en van hem onder die Volken
worden aangefchreven , die bezitters wa-
ren van , en omzwerfden in die klippige

en woeste landen , die tusfchen Syrië en
Egypte inlagen : wordt nu een groot deel

van Idumëe door diodoor tot Arabie

gerekend, en de Doode Zee , die tot het

eigentlyke Canaan behoorde, maar van
hem in Idumëe gefteld, Arabie toege-

voegd

(U) Lib. II, 48. XIX. 98.
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voegd, 200 is het dan, volgens deze
zyne verdeelinge, niet vreemd als hy
zich over dat beroemde voorgebergte

aldus Iaat hooren : dat het ftrekte voor-

by het zoogenaamde Petra, en reikte tot

aan Palastina van Arabie. Wat anders

is het of DiODORUs de grenzen der lan-

den wel heeft afgebakend, en wat an-

ders of hy overeenkomflig zyne verdee-

ling gefchreven heeft , het eerde wil ik

niet goed pleiten , maar het laatfte

,

dunkt my , met betrekking tot de fpreek-

wyze in gefchil, is blykbaar genoeg, en
leert in hoe een ruimen en breeden zin

hy het woord Arabie bezigt; geiykdan
ook de Griekfcbe (v) en Romeinjcbe
Landbefcbryvers , al heel vroeg, zoo
Idumee als het Zuiden van Canaan tot

Arabie hebben te huis gebragt: om nu
tezwygen van latere tyden, het geen
hier ook niet zoude gelden, waarin de
naam van Arabie zich niet alleen over
een gedeelte van Canaan heeft uitgebreid,

maar ook Palastina zelve verfcheidene
fteden in zich heeft begrepen, die tot

het Steenachtige Arabie behoorden.
li 3 Over

(v) HERODOT. 'Ed. Wesf. p. 53. 54Ö. 297. I95. RE-
LAND PaUJi. llluftr, p. Ó8, feq.
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Over de ware en juiste ligging dezer

mwinbare Rots zyn het de Landbefchry-
vers niet eens, en op al het gene van
hun, dienaangaande is opgegeven, valt

vry wat te zeggen, diodorus, zeker-

iyk (w), zoude dit fluk het meest vol-

dongen hebben , was 'er geen ge -

grond vermoeden, dat in zyne getal-

len feilen waren ingeflopen. Hy fpreekt

van twee krygsverrichtingen , op bevel

van Antigomis tegen dit Petra in 't werk
gefield, die beide vrugteloos uitvielen.

De eerfte door zynen lieveling Athena-

us, en de andere door zynen zoon De-
metrius, Athenaus ylde met 4000 ligt

gewapende Soldaten en 600 Ruiters,

uit Idumaa naar Petra y kwam ter mid-
dernacht voor de^e fterkte, en hadt in

den tyd van drie dagen en drie nachten

2200 ftadien afgelegd; dit getal zal vry
hoog voorkomen , aangezien het niet

wel te begrypen is , hoe een vliegend

legertje , in een woest , ongebaand en
heet Jand , in zulk een klein tyds beftek

zoo vele Jladien heeft kunnen afmeten,

Demetrius, met ene gelyke bende van
Voetknechten , doch met meer dan
4000 Ruiters alle ge wapen d om vaardig

te

Cw)L. XIX. 94.>fj.



HEILIGE AARDRYKSKUNDE. 5^3

te kunnen voorttrekken , bragt insgelyks

drie dagen op zynen weg toe, hoewel
het getal der ftadien , welken hy heeft

afgelegd, die enen zelfden weg xw^X^Athe-

naus fchynt gehouden te hebben, niet

gemeld wordt; alleenlyk zegt diodorus
van deszelfs hertred , dat Demetrius zyn
leger, na dat hy 300 ftadien van Petra
was weggetrokken, by het Asphaltisch

Meir nederfloeg. Uit deze laatfte op-
gave zoude Petra maar 300 ftadien ten

Zuidoosten van het Asphaltisch Meir
zyn. Maar waar blyft men dan met
de 1^00 ftadien , die in 't getal van Athe-
fi^iis overfchieten ten Westen van dit

Meir : want offchoon niet gemeld wordt
uit wat plaatfe van Idumaa de optocht
gefchiedt is, nochtans wordt dit Meir
van DiODORUS in 't midden van Idumaa
geplaatst, en het is zeer vermoedelyk,
dat zy, die enen toeleg hadden Petra
niet zoo zeer door geweld, als wel by
.verrasfmg in te nemen , hunne troepen

zoo na aan den ingang van Arabie zullen

gebragt hebben , als hun eenigzins doen-
lyk geweest is , om van de Naba-
theen, die op de hoogten waren ge-

plaatst om hunne landgenoten tegen al-

le vyandelyke ondernemingen in tyds

114 te
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te waarfchouwen , niet ontdekt te wor-
den, Wy verkiezen niet langer te fiaan
op dit Ihik, noch meer andere onbe-
ftaanbare gevoelens, ov^er de legplaatfe
van Petra hier by te brengen, maar
liever willen wy ons doel befchieten

,

door aan te toonen , dat dit Petra even
als Tadmor op de grenzen van het woest-
en fl^enachtig Arabie gelegen was.
De lammeren moesten gezonden worden

Uit Selahg aan Midhbdr (-q-o^D j;Ss?::)>
dat is , uit Petra , of, Selahg aan 'de

lüoestyne, Midhbdr behoort by Selahg

,

en de He {he localis) in Midhbdr wyst
een onderling opzicht en betrekking
van plaats aan , en leert , dat dit Selagb
s.a.n Midhbdr , of, klippig Arabie gd^g^rx
was: weshalven Midhbdr van Selahg
niet moet y^orden afgefcheurd , gelyk
de Heer vitringa doet, die 'er door
verilaat een middelweg tusfchen Petra
en T/ion, en wel bepaaldelyk de vlakke

velden van Jericho j naar zyne gedach*
ten nn-!Q Midhbhdr en Arabah txTW ge-
naamd, door welken dezQ lammerenr\2i2iY

Tfion moesten voortgedreven worden:
4ie groote uitlegger meent wyders, dat,

zoo devertaaling Petra aan dewoestyne de
rechte "v^^as; dan in den oorfpronkeJyken

text
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text behoorde teflaan: Petra in de woes-

tyne "nin03, of dat in de woestyne ligt

"131DD "iiJ'N. Hierop merken wy korte-

lyk aan, dat de He (paragogica localis)

wel aanwyst het voorwerp werwaarts
een zaak gekeerd is , of, het einde waar
naar de beweging zich uitflrekt , maar
niet het midden , of, den middelwegwaar
door zy henen gaar. De eigentlyke en
eigenaartige naam van Jerichoos vlakke

fveiden was niet Midh^dr, maar Arabah^
woorden die weldegelyk onderfcheiden,
en niet door malkanderen moeten ver-

ward worden , als wy ter zyner tyd zul-

len toonen. Hadt de Propheet van dit

Petra gezegd , dat het lag in de woestyne,
y^r^yi of "üiDn -y:;^ dan zoude men daar
uit eerder hebben opgemaakt dat het
midden in 't jleenachtige Arabie , dan op
desfelfs zoomen gelegen was ; en die uit-

drukking zoude niet half zoo wel vol-

daan, of de juiste liggmg bepaaldelyk
hebben aangewezen. Ook is 'er geene
genoegzame reden te geven, waarom
Midhbdr hier zoude zien op de vlakke

velden van Jericho : het ftrydt deels met
de beteekenis dezes woords, en deels

kan men uit den afftand dier Rotje van
Jericho niet betogen dat de kortile weg

n 5 van
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van daar naar Tfton door, of langs die

ftad zoude loopen ; men zoude alzoo (x)

gemakkelyk kunnen bewyzen dat Petra

nader by Jerufalem dan Jericho was.

STRABO zegt (y), wel is waar, dat van

Petra naar Jericho een zeer korte weg
was van drie of vier dagen, maar daar

uit volgt niet dat de kortfte weg van Pe-
tra naar Tfion door Jericho ging, en

noch minder is waar, als hy daar op
laat volgen : het wordt altyd geregeerd

'van iemafid uit Koninglyken bloede: dat

deze uitdrukking Jericho op het oog
heeft; het ziet, als uit het verband by
STRABO gemakkelyk is op te maken, op
Petra zq\ï; die Jleenküppe , of, jlad daar
binnen gelegen, werdt altyd beftierd van

iemand uit Koninglyken bloede , de Koning

hadt 'er eenen uit zyne gemeenzame vrien-

den , die broeder geheten werdt tot landbe-

zorger , beftuurders (z) die veel overeen-

komst hadden met den oudften in Abra-

hams huis, die regeerde over alles dat hy

had'

(x) Br. SHAW's trawh p. .^24. " For as we may

^ weli fuppofe Fetra to lie near, or upon the bor-

„ der OÏ Moab^ [even days Journey WOUld bc the le-

„ ast; the fame that the three kings took thithcr,

„ 2. Kings III 9.^

(v) STRABONIS Ceozr. Ij. XVJ.. p. 779.
(z) Gen, XXIV. 2. iS-iifX-bsn ^'Dn
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hadde. Dit koude wel een van die rede*

nen zyn, waarom Selahg hier gemeld
ftaat; om dat de landbezorger daar in

zyn verblyf hadde : die genoegzaam al-

leen, om dat de Koning der NabatheeUy

gelyk alle (a) Arabifcbe Koningen zich

weinig met het ryksbeftier bemoeyen,
de klem der regeering in handen hadt

;

aan wién dan ook de zorg verbleef om
die lammeren uit Selahg te zenden , on-

der die voorwaarde nochtans, dat dele-

venswyze der Nabatheen, ten tyde van
STRABO , niet verfchilden van hunne
Voorvaderen, waar toe zich groote

waarfchynlykheid opdoet, niet alleen

om dat de gewoonten en manieren der

Oosterlingen door alle tyden vry beften-

dig blyven, maar ook om dat de Sara-

cenen en andere volken, die in latere da-

gen de oude woonplaats der Nabatheen

hebben ingenomen, een zelfden trein

van leven volgen (b).

Lag nu dit Selahg op de grenzen van
Midhbdr , dievreeslyke woestyne, welk
vooral naar den kant van Judaa ene

kale en enkele fteenklip was, ^oo ftiet

de-

(a) STRABONIS Geogr. L. XFJ. />. 780, B. 781.

^.783.
Cb) DI.ODOII. SICUL. L. XIX. 94.



508 JUSTUS TJEENK OVER DE

deze natuurlyke flerkte van de (c) ande-
re zyde aan Erets een wydftrekkend
zand, dat is , het lag op den boord van
het woest- en fteenachtig Arabie: naar
den kant van het Westen en Zuiden
was een klippigy maar tegen het Noor-
den en Oosten een zandig land, gelyk
ons dit STRABO (d) uit eratosthenes
heeft aangeteekend , het geen Ook pli-

3Siius(e) bevestigt, die ons duidelyk on-

derrigt dat de Palmyreenfche zanden zich

tot aan dit Petra uitflrekken. Deze
klip was voor de Herderen van V woest

Arabie veeltyds een toevlugt en verze-

kering, en ene berging van kostelyke
fchatten en geurige fpeceryen , een fta-

pel en verzamelplaats van de dierbaar-

fle voortbrengfelen der Natuur, en de
heerlykfle kleinodiën , die derwaards

,

mtgelukkig Arabie, werden aangebragt,
en verder van de Nabatbeen naar (f)

Rhinocoliira aan de Middelandfche Zee
overgedragen, om wyds en zyds ver-

voerd te worden. Vreeslyk en groot
zyn de zanden waar aan dit Selahg ligt,

en

(c) DIONYSIUS Tnieg. yeO) Jt- 3- v. 754 fqq. AGA-
THEMERI Lib. 11. c. Vl. de Geogr.

rd) />. ffi. 767. 779. 765.
(e) PLIN. V 24. (f) STRAEO p. W. 781.
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en gelyk men op ene wyde Zee niets dan
water en lucht kan ontdekken , 200 ziet

men in deze Zandzee , of, wilde woes-
tenye niets (g) dan den hemel en zand,
het welk, 200 een harde wind daar op
woedt, tot lage bergen en heuvelen of
zand-baren opryst, die ook geduurig
weder van plaats veranderen, en 't ge-

laat van die aarde omkeeren en anders
maken: welk verfchynfel van p. mela
fraai befchreven (h) wordt, als hy zegt

:

dat de zuide wmd die zanden even ah de
zee beweegt, en met dr00ge golven dol eij

onfluimig is.

De zanden ten Oosten dezer klippe
zyn niet ten eenemaal dor en grasloos,
maar aan veel (i) oorden weideryk en
in ftaat om een meenigte lammeren en
rammen het noodig onderhoud te ver-

fchaffen. Dit Erets , dit laag (k) of woest

Ara*

Cg) DIODOR. SICUL. L, 11, %. 54,
(h) sHAw's travels, p. 439. For to thefe violent

windswe may attribute the many billows &moun-
tains of fand, which we everv were meet with^
the fand fupplying; the place of water; or, as this
Thtenomenonis beautifully defcribed by p.mela L, I.
e. 8. Aufter arejias

^
quaji maria , agens fmis favit fiu&i'

lus.

(O DIODOR. SICUL. L, UI. 45.
(k) SERvius: tfff funt Arabia^ Ifffmotj Vemk$
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jlrabie, fchoon voor den akker-bouw te

droog en te onvrugtbaar, is echter zeer

gefchikt voor de Ichapen- fokkery; als

die 200 veel niet behoeven te drinken,

en beter in de drooge dan in de koude
en natte landen tieren. Het zout , dat

in groote meenigte ter gezondheid van
fchapen noodig is , en in Spanje gering

belast wordt, om de fchapen teelt, die

den rykdom van dat Koningryk uit-

maakt (1), niet te benadeelen, wordt
in overvloed in dit Erets gevonden, en
brengt, met de byzondere befchapen-

heid des waters , niet luttel toe tot den
groei en vrugtbaarheid van dit kleine

vee , het bewaart hen en de runder-kud-

den voor befmettelyke ziekten bevor-

dert in hun de vertering , maakt hunne
wol fchooner en fyner, hun vleesch aan-

genamer , en brengt in hun ene wonder-
bare uitwerking voort (m). Dr, john
BELL, in (n) zyne reize van Petersburg

naar China, kwam in een bar, droog
en fteenig land , zoo vlak als de zee , hy
werdt met zyn gezelfchap bepaald (de

be-

(1) J. D. MICIIA'EUS Vermitcbte Schrifien hl. 124. I2J.
(m) V ALMONT DE BOMARE, Woordenbock der

Natuurlyke Hiftorie, op Ram. bl. 3(58.

(n) i Deel bl. 3Ó5. 300.
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befchuit op zynde) alleen van fchapen-

vleesch te leven, geduurende het overi-

ge zyner reize door die woestyne , doch
zy rekenden dit voor geene groote zwa-
righeid , door dien het uitflekend goed
was : hy laat daar op volgen : het is ook
grootelyks te verwonderen , dat het vee,

onaangezien de barre gedaante van deze
onherbergzame vlakte, in zulk een goe-
den toeftandis, en voornamelyk defcha-
pen. Het kort gras , doch op meenige
plaatfen dun gefpreid, moet zeer voed-
zaam zyn. Natuurlyker wyze zal zulks
voortkomen , uit de luchtftreke , en uit

de aarde, welke hier over al (o) falpe-

terig is ; gelyk klaar blykt uit de korst
van zout , rondfom de kanten der Mei-
ren en Poelen, en den fmaak des wa-
ters, dat in de bronnen en putten ge-

gemeenlyk brak is. della valle
vondt

io) ADefcriptiottof the East hy R. POKOCKE Vol. l.p.iQJ.
"Where the nitre abounds very much, & there

5, are fmall lakes on the low grounds , after the wa-
„ ter has evaporated , a cake of fait is left on the
„ furface, which is gather'd for ufe, & I have fee»
55 the beast often eat the very earth , when they
5, find it is mix'd with the fait, which fometimes
„ appears on the ground like a white frost. It is

5, thisSt the ricli quality of the earth, which is the
„ fediment of the water of the Nile, that makes
„ Egypt fo fertile, &c.".
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(p) vondt de wildernis van Arabie gelyk
met weinig oneffenheden, aan eenige

plaatfen met zout, aan andere met
myniloffen overdekt , fomtyds fteenach-

tig, en overal moerasfig en met riet be-

zet. Toen hy dezelve, tusfchen Basfo-

ra en Aleppo doortrok , waren de vel-

den byna alle groen, en met veel ver-

fcheiden kruiden bezet , doch die doorn-
achtig waren, en alleenlyk goed tot

voedzel voor de kemels. De hitte fcheen
Hem niet ondraaglyk , fchoon hy deze
reis in de heetile maanden van den zo-

mer hadt aangevangen. En zeker, zegt

hy, hoewel de zon hare ftralen gedu-
riglyk op ons fchoot , zoo was de wind
echter altyd zoo fel en krachtig, dat

het eerder koud, dan warm was. Doch
de wind was echter dikwyls lastig aan
ons , om dat het flof daar door hoog
rees, en hinderlyk aan ons viel. De
nachten waren altyd koel; en wy, om
ons tegen de koude te befchutten, wa-
ren genoodzaakt onze dekens te gebrui-

ken. Weshalven dan dit Erets of land,

waar in de Nabatheen en nabuur-volke-

ren, wier rykdom en bezitting insge-

lyks

(p) VL Dcd. bl. 129.
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lyks in 't groote eft kleine vee beflond ^

niet altyd door de zonne wordt ge-

fchroeid > noch voor vinnige koude bloot

ftaat , twee uiterflen die voor de veefok-

kery zeer fchadelyk zyn ; maar daaren-

boven waö het uiterrhaten dienftig voor
het onderhoud van kemelen, die daar
een voeder voor hunne magen vinden ^

en een dröoge grond en zand , voor hun
het best om daar op te treden. Een
land derhalven , dat aan ene verfcheiden-

heid van beesten een eigentlyk en
gezond voedzel uitleverde, en daar door
ook aan een meenigte van omzwerven-
de herderen een onderhoud en beftaan

verfchafte. Hoe min begeerlyk het dan
ook wezen mogt, zoo liet het echter niet

na vee- en volkryk te wezen; alsblykt uit

de woorden van strabo , door eusta-
TmtJS (ad Dionys. 'us,^^'),) (q) bygebragt,
en van Dr, edw. simson ten onrechte

beoordeeld, ais of voor ttöAi^W^o^ (r)

7;oXm§yog behoorde gelezen te Worden,

(want in de woorden ^v%oV en li^vk

warren altemets dci affchryvers) (s), het
II Deel. Kk te-

Cq) P- 777-
Cr) Chronic. EJ. Wesfi p. 103.

CÓ 20CHAIIT. torn, I, L. II. C. XLV. p. 475-
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tegendeel is klaar uit diodoor den Sic'h,

liaan , die niet miiider krachtig dit {luk

voldiiigt , en de voikrykheid zoo van de
^rabUrs ïn 't algemeen, (t) als van de
Nabatheën in 't byzonder gex^'aagt. Wil
men noch nader, zoo van 'teen ak het
ander, overreedt worden , men flaa maar
zyn oog op die Arabijche volken , die by
Petra in dit ruim en wydftrekkend zand
met hunne kudden omtrekken, van di-

ODORUS op loooo begroot , (u) die een
ryker beilaan hadden dan d' anderen,
die uit Gelukkig Arabie fpeceryen en
kostelykheden aanvoerden. Men make
nu uit dit getal der Herderen de fomme
van hun vee op , en overlegge by zich

zelvenhoe veel fchapen, by voorbeeld,
om niet van kemelen en rundvee te ge-

wagen , onder het opzicht en beftier van
deze manfchap geweest is , of, hoe veel

fchapen van loooo herderen kunnen be-

heerd, opgepast en nagegaan worden.
Want men diende wel te weten, dat de

Nabatheën zich alleen van 't vee geneer

den, en op hals-flrafFe verboden hadden
zaad te zaayen, vrugtboomen te plan-

ten ,

(t) L,. III. 43- PHILONIS yuJ^i Lik de Vortitudine

p. 741. c, "Eövo; TToAuavS-^ojTOTaTov "egriv "A^it^S StC.

(U^ Dip DOR. SICUL. L. XIX. 94.
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ten, wyn te gebruiken, of huizen te

ftichten ; zy leefden (v) als de Rechabi-

ten Jer, XXXV* 2 en^:. en waren ten

enemaal met de veefokkery begaan,
'tgeenalzoo wel plooide met de geftelte-

nisfe des lands, en de neiging van 't volk
tot hunne vryheid; als die onder den
blaauwen hemel woonden, en ene on-

gastvrye woeftyne, zonder beken en
fonteinen om een vyandlyk leger te dren-

ken ; hun vaderland noemden. Uit dit

opgegevenegetal van loooo, zoo men hier

de berekening der (w) Spanjaarden tot

een grondflag wil leggen , wier groote
fchapendrift uit 5 millioen beftaat , die

van 25000 herderen worden gehoed en
opgepast, dus voor ieder 1000 fchapen

5 herders, zouden de kudden der iVö-

bathe'èn op 2 millioen beloopen. Ik wil

hier niet vast ftellen dat de Nabatheën
een zelfde evenredigheid tusfchen de
fchapen en herders, met de Spanjers,

hebSen in acht genomen , of dat zy al-

le even ryk geweest zyn , en juist zoo
\4eel fchapen gehad hebben als welvoegr

Kk 2 lyk

(v) DIODOR, SrCÜL. L. XIX. 94. PHILONIS Jud^'i
'

Lih. I, de 'viSa Mojis. p. ólO. D.
(w) ƒ. D MICHAELIS vermiichte Schriften bl. 120.

130.' enz.
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lyk van hun konden beheerscht wórden

,

maar hebbe dit voorbeeld alleen byge-

bragt om den oplettenden te doen op-

merken , dat de kudden dezer omdolen-
de volken , die op hun beroep zich mees-
terlyk verflonden, al is het getal ver-

zwegen, echter zeer aanzienlyk moeten
geweest zyn; en dat de bezitting der

Eerstvaderen y die een herders leven leid-

den , wier dienstknechten en dienstmaag-

den in getale gemeld worden, en die

zeer wel wisten aan een ygelyk hunner
zynen byzonderen taak ter belHeringvan

't vee uit te deelen , vorflelyk moet ge-

weest zyn. En dus kunnen wy te keer
gaan de ongegronde redeneringen van
zulken, wien het getal der fchapen en
kemelen van fommige Arabifche volken
in de fchrift opgegeven te hoog voor-

komt, die geen mogelykheid zien, hoe
Mefa, koning van de Moabïten , met
wien de Nabatheën groote gemeenfchap
hadden , aan Israëls koning honderd dui-

zendlammeren en honderdduizendrammen
met dewoUekonde opbrengen, 2 Kon»HL 4,
die dierhalven meenen, dat de getallen

ot te groot zyn opgegeven, of dat 'er fei-

len zyn ingeflopen , die door ene betere

en naauwkeuriger lezing moeten verhol-

pen
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pen worden, en dat alleen om dat die

hooge getallen niet ftroken met hunne
begrippen , die onder ene andere lucht-

ftreekwonen , daar de kemelen onbekend
zyn, de ezelen weinig gebruikt worden,
en de fchapen niet altoos den grootflen

tak hunner inkomften uitmaken.

Over dit Erets of zand-woeflyne was
een heerfcher StJ'Oj wiens lammeren uit

zyne hoojdftad naar T[iQn moesten gezon-
den worden. Door dien heerfcher zoude
ik niet verftaan den koning der Moabi-
ten, maar het opperhoofd van de vol-

keren, die Petra tot hunne hoofdftad
hadden , de Nabatheën of die Arabier5^
welken deze rotfe en flerkte tot de be-
waarplaats van hunne fchatten hadden
verkoren. Deze zwervende herders die

in tenten woonden, en door dit ruime
zand omdoolden met hunne kudden,
en zich nederfloegen waar zy maar goe-
de weide vondep, behielden de geaart-

heid van hunnen ftamvader Jsmaël, wa-
ren woud-ezels , die (x) geen breidel kon-
den dulden, geen vreemden heerfcher
over hun gedogen, maar die de vryheid
uitermaten beminden, en zich altyd in

Kk 3 enen

C^t) DIODOR. SICUL. L. 11^ I, fit 48,
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enen ftaat van onafhangelykheid bewaar-
den, Zy hebben wel eens omtrent na-

buurige koningen, die een groot vermo-
gen hadden, zich infchikkelyk gedra-
gen , eenigen hunner zich in fchyn on-

derworpen, ook wel met hun (y) ver-

bonden aangegaan om tegen hunne vy-
anden te ftryden , en allen onderftand te

bewyzen : maar nooitkwamen zy zoo ver
re , dat zy hun juk op hunnen hals wil-

den gedogen, en zich aan hun goeddun
ken onderwerpen. Sommigen hunner,
die kort by de bebouwde landen woon-
HeliV werden wel overwonnen en ver-

ftrooid, maar nooit kon men de gantfche
Natie t' onderbrengen. Dit Erets , het
zand f de wildernisfe van Arabie was
hfin tegen den vyand een onverwinlyk
bolwerk (z); zy woonen in tenten, die

^y 'als wandelende fteden kunnen ver-

zetten , naar dat de gelegenheid des buits

en der plaatfe is vereifchende, Zy er-

kennen geen Souverain : zy zyn het ver-

meesteren niet waard, zegt SANDys(a),
m kunnen ook niet verm^esterd wor-

''

den

(y) Univerfal Hijlory. vol. ZO. p. igó, a Disfertatton

upon the Iniependency of the Arabs.

C'z) DIODOa. SICUL. L.. XIX. 94.
(a) Befchryving ym 't H. Land. bl. 130.
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den : want zy. vlieden tot plaatlen
. die

de legers niet kunnen sbereiken om het
afrollend zand en gebrek yan allen lyf-

tochr. Wen zy zich door hunne roo-

veryen by hunne gebuuren, die het land
bouwen of in fleden wonen , ftinkende

hebben genfaakt , of zoo ^y den aanval
en befpringing van machtige vyanden te

gemoed zien , tegen welken zy niet be-
ftand zyn, wyken zy diep m de woeftyne.

En in der daad (b) het is niet mogelyk
hen hier veel kwaads te doen: want,ge-
lyk 'er geen gemerkte Wegen zyn , zou
men 'er wel haast ve'rdwalen ; behalven
dat men eetwaren voor allen den tyd met
zich zoude moeten voeren , vermits men
daar gantsch niets vindt ; en daarenbo-
ven zou men wel haast van dorst moe-
ten fierven; want of 'er fchoon verfchei-

dene putten aan alle kanten zyn, is 'er

.niemand, behalven alleen de Arabïers^
die ze weet te vinden. Zy hebben al-

-tyd verfpieders aan ^lle kanten , om te

-weten of 'er ook iet tegen hen in til is

,

ten einde gereed te zyn om zich te ver-

dedigen of te vlugten ; zy kunnen bin-

nen den tyd van minder dan 4 uuren
Kk 4 met

(b) THEVEN9TS reïzeü bl» 294.
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met (c) alle hunne tenten, met zak en

Eak opbreken : hun vee is gewend aan
et voedfel der woeftyne , kunnen den

dorst lang uitftaan , en voor drie dagen
gedrenkt aanhoudelykvoorttrekken, zon-
der dat men hen kan vinden of inhalen.

De Tartaren, genaamd Kosfatshy-orda
en Kara kalpacks, hebben een zelfde ge-

woonte, Zy verfpreiden zich , met hun-
ne kudden, in de groote woeflenyen,

Zy zyn in geduurigen oorlog met de
Kalmukken , die langs de Tf^olga wonen

,

gelyk ook met alle hunne andere nabuu-
ren. Tegen de Reguliere troupen zyn
zy niet vermogende te ftaan, en als zy
daar door worden aangetast, wykenzy
met hun gezin en vee , in de wyde woes-
tenye y alwaar niemand, behalven (d)die
van hunne levenswyze, hen volgen kan.

De Arabieren van alle tyden vonden de
woestenyen hunne beste fchuilplaatfen.

De Nabatbeën , fchoon meesters van 5^-

ïahg, betrouwden echter (e) niet op de-

ze rotje y maar, pp het naderen van over-

macht

(c) Memoires du Qhevalier d' ARVIEUX tom. III. p.
lOI. Fojiage dans la Pale^ine^ <^c, par DE LA ROQÜE
p. IpO. Ipl.

(d) T, BELLs Reize van Petersburg naar Peking
in Chins I deel bl. 203.

(p) f>I0p9a, SIGÜL. i. XIX. p4. feqq.
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macht, verdeelden zy hunnen buit en
kudden, lieten hunne vrouwen, kinde-

ren, ontilbare goederen enz. met ene
goede bezetting in deze vesting, en ver-

fpreidden zich in verfcheiden hoopen
door dit Erets, alwaar zy, even als de
Numidiers (^) die van melk, kaas, zui-

vel en het vleesch hunner kudden leven,

beter den dorst konden uitharden dan
de genen die hennazetteden, en die aan
zulk ene fobere en eenvoudige fpyze niet

gewend waren. Zy behielpen zich met
eenige kruiden die hier uit de aarde
voortkwamen , en met noch eenige
boomgewasfen die dit dorre land uitle-

verde, Zy mengden wilden honing met
water, dat zy uit fonteinen of putten,
by hen alleen bekend , fchepten , en
wier monden of openingen van boven
toegeftopt voor hunne vyanden verho^
len waren; die wegens dorst, hitte en
vermoeyingen in dit zand fchielyk ge-

noodzaakt werden den hertred aan te

Kk 5 ne-

CO SALLUST, B. y. /). m. 324. Idubique^ et in omni
uifrica , qu£ procul a 7nari incultius agehat , eo facilius to-
lerahatur

, quia Numidae plerumque laüe , ^ ferina carne
'üejcebantur , ^ neque alia gula imtamenta quarebant,
Cibus illis (idverfum famem^ éf f'tim mn lubidini^ neqjue

hxi^ria erat.
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nemen , wilden zy allen , zonder iet van
belang te hebben uitgerigt, inde wilder-

nisfe niet omkomen. Dit kan dienen

ter opheldering van Jer, XLIX, 8. 30.

daar ik my voor het tegenwoordige al-

leen bepale tot vs. 30. Vliedet , zmervet

Jiuks henen weg, wonet in diepe {plaatfen)
gy inwoonders van Hazor, fpreekt de

HEere: Deze herders, die in tenten in

de woedyne gerust en zeker woonden

,

geen deuren noch grendelen ter hunner
Verdediging hadden , maar van de be-

bouwde landen afgezonderd in de woes-

tyne eenzaam én llil leefden ,
geen ande-

re hanteering kennende dan kemelen en

fchapen te hoeden, worden hier, we-
gens een nakend oordeel en een zwaar
onweder dat zich famentrok , gewaar-

fchouwd om in dit EretSy of wyde zand
-den aantocht van Nebucadrezar te ont-

wyken , en daar door hunne flavernye

voor te komen. De Kedarenen , die ene

zelfde afkomfte en levenswy^e met de
Nabathe'èn hadden, moesten zich ver-

diepen om te wonen, dat is , verre weg in

deze zandwiidernisfe vlieden, en even

als de woud-esiel voor hittige jagers in de
woeftyne van d' ene naar d' andere plaat-

fe vlugten, en zich geen ruste geven of
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wederkeeren tot huiyie onbemuurdewo-
ningen , tot dat de groote en geweldige

jager zoude nagelaten hebben zynen
prooi op te zoeken. De diepe plaatfen
waren hier geen holen of kuilen in de
bergen en rotfen , maar het diep en wyd
ftrekkend zand, en zegt zoo veel dat zy
daar diep in moesten wyken , verre weg
trekken , en zich zoo zeer daar in van
hunne gewone legering verwyderen, dat

den vyand de lust en moed benomen
wierdt hen daar in op te fpeuren en op
te zoeken. Zoo wordt diep wel geno-
men voor het gene verre af is , en diep

en ver wordt wel faam gebezigd Pred,
VIL 24. >ƒ. UI, 6. Ezech. 111. 5. 6.

Dat de diepe piaaifen niet kunnen zyn
de fpelonken en gaten in de klippen en
bergen , gelyk de uitleggers willen , maar
zien op het diep wyken in dit Rrets off

zandy waaraan Ó.Q Kedarenen grensden,
^al middagklaar blyken uit den handel
der Arabieren van alle eeuwen, welke,
even als de Nabatheën en Kedarenen

,

geen ander beroep kenden dan het vee
te hoeden, en in tenten te verkeeren.
DiODORus heeft ons al verhaald, hoe de
Nabatheën, op het (g) aannaderen van

DE-

Cg) DIODOR. SICUL, L. XIX. 97»
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DemetriuSy hunne kudden verdeelden,

en de een her- en de andere derwaard in

het woest Arabie weg trok; een land

daar de wegen ondoorzoekelyk zyn en de

paden ophouden-, en zoo men al eens

flaagt in den enen troup aan te treffen

,

het echter , 'er verre van daan is van het

gantfche volk in zyn bedwang- te heb-
ben. Zy kreunden zich zelfs niet aan
de grootfte overwinnaars, en durfden

wel Alexandsr (h) onverhoeds in den
Libanon aangrypen- De alleenheerjchers

hebben hen niet t'enemaal kunnen on-

derbrengen , en de Turken moeten hen
ontfien, en in zekere gevallen fchat-

ting betalen. Maar waarin beftaat

hun betrouwen ? niet in hunne dap-

perheid , als die met den woud-ezel ge-

woon zyn te vlieden, maar in hunne
vreeslyke woestynen , zoo dat zy hunne
nabuuren veel kwaad kunnen berokke-
nen , zonder dat het (i) op hen kan ge-

wroken worden, Zy nemen hunnen
toevlugt niet tot de bergen ofte meenigte

der heuvelen , maar verkiezen de vlakte y

waar

(h) CURTIUS Ia. IV. c. II.

(i) DeJcrtptioK de /' Egypte compofée fuT les memaires Je

M. DE MAILLET par M» /' abb^ LE MASCRIER. />.
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waarin zy rondfom van zich kunnen af-

zien* Zyn zy meesters van fteden , zy
willen zich daar in niet ophouden , maar
zien de kafteeïen, Jlerktens en fteden als

zoo veel flrikken en netten aan, waar in

de menfchen gevangen worden (k). Hun-
ne legplaatfe is met geenemuur, wallen,

graften of pallisfaden omringd ; zy wil-

len niet ingefloten zyn. En hoe wel zy
ook hedendaags met de Turken en hun-
ne nabuuren ftaan, vreezen zy echter

altyd van den enen of anderen overrom-
peld te zullen worden. De Turken zien

hen met fchele oogen aan in een land
waar van zy voorgeven volftrekt mees-
ters te zyn , en zoo zy die gantfche na-

tie konden uitroeyen, zouden zy zich

daarop geen ogenblik bedenken, noch
daar toe enen byzonderen last van de
Porte inwachten, wel wetende dat zulk
ene daad, zoo ze kon ter uitvoer ge-

bragt worden , de volle goedkeuring zou-
de wegdragen; want de Arabiers zyn
hun een doom in den voet, waar van
zy zich zeer gaarn zouden ontdoen wil-
len: dan dit is niet wel mogelyk, als

die, op den aantocht van een groote

heir-

(k) Memoires du Chevaher d' AJIVIEUX. torn. UI. p,
IÖ2. 1Ó8. löp.
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heirmacht , diep in de wildernisfen wy-
ken , alwaar het niet raadfaam is , hen te

volgen, gelyk de gefchiedenis daar van
verfcheidene voorbeelden ten nadeele

van hun, die zulks onderftonden, aan
de hand heeft gegeven (1). Crasjus, van
Ariamnes bedrogen en verlokt naar ene

yslfkQ zand woeflyne y bragt zich zelven

en zyn leger in zulk ene ongelegenheid,

dat het hem en zyncn zoon het leven

koste, en den Romeinen niet veel minder
kwam te ftaan dan de neerlage by Canne.

Hy werdt van dien bedrieger geleid door
een diep zand, dat met het oog niet kon-

de afgemeten worden , het geen niets

voortbragt, maar dat droevig om aan te

zien zonder beken , bosfchen of bergen

den krygsman vermoeide , en den tocht

bitter maakte. Een zeevloed van zand
(zegt PLUTARCHUS) ging rontom het leger.

Komt de zee by de Latynen wel voor

onder de benaming van profundum,. de

diepte, het diepe, en worden de zand-

woejlynen by zeen vergeleken , en wei
eens

(1):1VLUTARCHUS, /oWi I» p. 556'. a\\' arsx^Zs

rcBhAyióv ti xevfia &/vi2v tjvwv Vp'/j/xwv zsptsxAvruv tov

grpxTOV' tb. stQ ^ep>]ij.ta.v aX/(ivvi Hxi /Ju?öv 'enxsxvra rviV

gT^ccTiuv' conf. PHILONIS JudailL. lll.de vita.Mofis. p.

690. E* VH '£Vfl!UT««f a%«v£; ègri TtéXayos'
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eens zand-zeen geheten (m), eigenaartig

dan is de zeggenswyze van den Pro-
'pheet y als hy de Kedarenen opwekt naar
die diepten van zand. zich te begeven,
en zich daar in te verdiepen, plutar-
CHUs komt noch nader by, wen hy
die zelfde zandvlakte wydgapend en diep

noemt

(m) De woeftyne vüwArabieis een vlak en effen
veld, gelyk aan de oppervlakte der Zee, wanneer
die ftil is , z,oo dat m'en zeggen kan , dat het een
'Zand2.ee is. Daar zyn noch boomen, noch bos-
fchen, noch heuvels, noch hoogte, die het ge-
zicht bepaalen, het is ene oneindige vlakte, welke
door rivieren, noch fonteinen befproeid wordt:
de koude by nacht is zeer fcherp, en by dag ver-
brandt men 'er van de hitte der zonne, zonder dat
men 'er een druppel water vindt, om den dorst te
laven : De hemel fchynt 'er van koper te zyn , (om
zoo te fpreken) en 'er valt zeer zelden regen of
daauw; het aardryk, bedekt met heet zand, droog
en dor, brengt niets voort, dan kleine distelen,
en een weinig half verbrand gras, welk echter tot
voeder dient voor de kudden , die de Arabiers al-
daar, op fommige plaatfen, houden. Zy brengen
lederen vaten mede, die opgevuld zyn met hui.;
welke hun- tot drank en zelfs tot voedzel ver-
ftrekt; en by nacht, nemen ze de wyk , met hun
vee, in holen die zy vinden, of onder de aarde
maken. Zie Berichten over Ape enz,, getrokken uit de
Stichtelyke Brieven der Jefuiten. II. Deel. hl. 152. Met
dit alles komt het boven aangevoerde getuigenis
van p. DELLA VALLE zcer wel overeen, mids de
verfcheidenheid der jaargetyden en winden, als
mede de wegen welke de reizigefs zyn iijgeflagen

,

in Qogfchouw blyve. - ''
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noemt (n) , woorden die van de zee zel-

ve gebezigd worden, en 200 ook mogen
toegepast worden op ene vlakte, die in

onbepaalde ftrekking , en woeste bewe-
ging der dryvende en losfe zanden , den
grooten Oceaan gelyk is. Casjiiis , die

het gevaar , waar in de Romeinen geko-
men waren , beter dan zyn bevelhebber
bezef:e(o), riep Ariamnes dien verlei-

der aan een zyde , en beftrafte hem op de
volgende wyze :

" Welke kwaade geest

„ heeft u , o ondeugenfle aller menfchen!

5^ tot ons gebragt? met welke toover-

5, dranken en beguichelingen hebt gy de

5, zinnen van Crasfus verltrikt, dat hy

,

yy zyn leger in ene woeste en diepe wilder-

„ nisfe geleid hebbende , enen weg is inge-

„ Hagen, die de Jrabifche herders of

5, roovers beter zoude voegen, dan een

if Romeinsch Veld-overjle'''' f waar uit (p)
ook een fpreekwoord ontftaan is , en ge-

bruikt wordt van iemand , die verre en

diep van de menfchelyke famenleving

zich

(n) PLUTARCH. torn. I p. 556. E. PHILONIS JuJai
X.. 7. de vita Mofis. p. Ó28. E* Stct^itcc nxi arpf/Sii? 'epi^pi.^,

^ L. III. de i-ita Mofis p. ópo, B« arp/^iï y.a.1 [/.ctyipav

''eiiviiJI\v &c.
(o) PLUTARCH. Tom, I. p. 556. E
(p) DIODOR. SICUL. L. II. 54. ihique WESSELING-

»5/. 5,
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zich begevende, aangemerkt wordt als

geweken te zyn naar ene wildernisfe,

daar men, even als op zee, naar den loop
der fterren zynen weg moet inrichten;

hoedanig een vreeslyk 2^z«fi?tusfchen het

fteenachtig en gelukkig Arabie inligt, en
zich langs Petra en het verblyf der Ke-
dareen enz. henen ftrekt , waar in zich
die herders in den nood begaven om de
handen hunner vervolgers te ontfnappen.
Een veilige fchuilplaats voorwaar, een
woest- en waterloos zandy daar de vy-
and, welke hen wilde nazetten, als niet

kunnende (q) ontdekken de putten die

de herders gegraven maar met aarde o-

verdekt hadden, van dorst moest ver-

fmachten. Derhalven was een zandzee ,

die hier en daar een welgrond had , voor
herders een veiliger toeverlaat dan de
holen en fpelonken in de- bergen , waar
in zy van den vyand omfmgeld, met
hunne kudden het niet lang zouden uit-

ÏI Deel. L 1 hou-

: ^,C<lD' moDaH.siCUL. Toui. JI. L.XIX. 94. C^iXiJiSvèspai

^X^^iili^aTi- uvvdfiQg yap è(Ta toTq [xèv aKKoiQ ave-xi^aróg

£STi, TSTotg Sè, KursexsvayJcriv ayyeTx narci yyjg 'opvurcc

XIX, 9Ö.
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houden, maar als m een kooi of llalby

een gejaagd , ;zich met al het hunne zou-

den moeten overgeven. Die in 't Oosten
in oorlogstyden tot kuilen en holen in

't gebergte henen vlieden, zyn menfcheii
die beftendig aan ene plaats blyven.

Richt, FL 1, I Sam, XIV, 1 1 > maar dit

was de gewoonte niet van herderen die

met hunne kudden omzwerven ; welke
nimmer naar fpelonken, holen, vestin-

gen of fleden wyken, als zy hunnen
vlugt tot de wildernisfen open hebben.
De Nakomelingen van Nabajoth en

Kedar , die in tenten woönen, en wier

heerlykheid het (r) vee is , hadden zich

wel het meest door dit Erets verfpreid

:

want hun land lag tusfchen den Eupbrat
en den Arabijchen zeeboezemy en zy
trokken om, met hun vee , door dit wyd-

flrekkend zand, en floegen zich neder,
waar zy weide vonden. Hunne gebie-

ders of opperften komen dikwyls zoo by
gewyde als ongewyde fchryvers onder
den naam van Koningen voor , maar in

onze plaats heeft de bevelhebber der Ara-
biers by Petra een meer nederigen tytel

van heerfcher-, en het is opmerkelyk dat

het

(r) RELAND Palast. lUustf. p. gO. feqj, BACHIENE
H. Geo^r, J. X). hl. 34Ö.
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het hoofd van alle (s) de Arabièrs tns-

fchen den berg Sinai en Mecca , die èeii

ruim en wyd gebied heeft, en te fegt

Koning ^oude mogen genaamd worden 5

echter met dien eertytel niet pronkt ^

en zich alleen vergenoegt met de zedige

hoedanigheid van Emir, dat is, Heer^
aan wien de Turken zelfs verplicht zyn
ene jaarlykfe fchatting te betalen , om
onverhinderd hunne bedevaarten naar
Mecca te kunnen voortzetten; die even
als hunne voorvaderen in tenten leven

»

wier hanteering enkel in de vee-fokkery
bellaat , wier land ook nergens anders
toe bekwaam fchynt; dat niet als het
aangrenzend Moab op vrugtbare akkers ^

goed geboomte en fchoone fteden konde
roemen, 2 Kon, III. i^.feq, maaralleen
op wandelbare dorpen en Jleden , eenmee-
nigte van temen, en een groot aantal

van beesten , waar van zy niet alleen kón-
den leven > maar ook een groot gedeel-

te aan hunne nabuuren overlaten* Dit
bevestigt my temeer in myne meening,
dat de heerfcher van dit Erets {zand),
ter veehoedery alleen dienftig, niet de

LI 2 ko-

es) Meno'tres du Chevaïier d' ARVILt^x, Tom. UL p.
150,151,
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kojiing der Moabiten geweest is, als

die aan enen vasten oord verkeerden,

zaailmden , wyngaard^n en vrugtboomen

hadden , maar dat hy het opperhoofd
der Nabaiheen des tyds^a) geweest zyn,

die geen vreemden gebieder over hen
konden dylden , maar als een vry en on-

afhankelyk volk in deze wUdernisfen met
hun vee omzwerfden. De Moübiten , in

de nabyheid van dit zandy waren ook
wel der veehoedery toegedaan, en Me-
Ja een hunner koningen wordt zelf een

Nokêd genaamd , dat is , (t) een herder

van kridfchapeny die leelyk, mismaakt

en kort van pooten , om hunne zachte

en fyne wolle, in groote achting waren
2 Kon. IIL^, maar die hanteermg maak-
te niet den eenigften tak huns beftaans

uit ; en al is het dat de Moabiten worden
aangefproken om de lammeren van den

heer[cher des zands uit Selahg te zenden,

zoo volgt daar niet uit, dat die heerjcher

aan de Moabiten volftrektelyk onderwor-
pen was , en al het zyne aan de befehik-

Yxng der Moabiten of hunnen koning

ftond; dan daar uit fchynt alleen te bly-

kgn, dat de JSIabaiheën by Petra, even
als de Midianiten van ouds , met de Mo-

aby
(t) EOCHART, Tom. l. p, 44 r«
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abiten in een naaiiw verbond en vereeni-

ging geftaan > een en dezelfde belangens

gehad hebben , en misfchien ook deelge-

nooten zullen geweest zyn in de fchat-

plichtigheid der Moabiten aan den huize

Damds, (by aldien dezelve toen noch
heeft ftand gegrepen, en daar op in den
text gedoeld wordt) , om een aanzienlyk

getal van wey-lammeren 's jaarlyksnaar

TJion op te zenden , welk getal beter uit

dit Erets, dan uit dm. lande Moabs y^.on-'

de bezorgd worden.
Qf dit Selabg der Nabatheen het zelf-

de met dat der Edomiten geweest zy

,

Lydt by my , hoewel voornaame uitleg-

gers daar henen willen, gegronde be-

denkingen,

(u) De Edomiten woonden i^So^'^Jins.

^mti^ cs'iio Jen XLIX. kS, Obadj, vs. 3.

2 Kon, XIV, 7. In de kronkels en draai-
ingen van de Rots , in hooge > fteile , en
ongenaakbare plaatfen, en hadden, als

d^ Arenden y hun nest tusfchen de fterren

gefield. Het gebergte Seir had vele

holen, en de bewoners hadden *er noch
meer in geboord, en waren zoo ingeno-

Ll ^ men

Cu) DIODOR, SIC[JL,v TJ II. 13. fiKupciv] eTx^ Tyy
TspiöSoti'
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men voor die verzekerde plaatfen , datze

waanden geen weereldfche macht konde
hen daar uit trekken, uit die hoogten
nederbonfen, of hen noodzaken daar

uit afte komen. Edom zeide in zyn her-

te, wie zoude (v) my ter aarde nederftO'

ten? De Nabatheën te Selabg woonden
in de laagte, in ene delling (w), op ene
effene vlakte , en zoo veel uit de berig-

ten, dien aangaande, is op te maken,
waren de klippen, die hen omfingelden

,

met geen holen voorzien , veel min met
aarde bedekt om den wynftok of olyfr

boom te voeden. De kromten en boch-

ten van die klippen hadden geene groe-

ne en wellustige ftreken, ofte iet van
dat geryflyke en bevallige, dat in de be-

teekenisfe van ni3 ligt opgefloten. De
, JSIabathe'èn woonden in geene fcheuren

of holen , maar onder den blaauwen he-

mel, en op de rotje werdt zoo vele man-
fchap geplaatst , als noodig was om het

opklimmen te beletten: het geen door

weinigen gefchieden kon , om dat maar
ene

(y) Ohadj. w, 3. C, 1^1»^ *3^*1')* ^Ö- coptandum hisce

juït\ nihil tam alte naturam confiituisfe ^
quo i'irtut non

fosjet eniti: ftcut Alexavder ait apud CURT.L. VII. C XI.

10. SCHU]LTENS in Harnas, p. ^O"?,.

(w) STIiABO/». 779. PLJN, L.Vh 25. DIOPOP.. SI-

CüL, i. ir. 39. XI^. ipf
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ene opgang, met handen gemaakt, en
vry naauw, naar boven leidde, en dit

gefchiedde alleen in tyden van oorlog,

of als zy onraad duchten, of enig nade-

rend onheil vreesden, dan fielden zy
zich op de rotje om niet overrompeld te

worden. Weshalven de bedreiging aan
de Edomiten gedaan , op de bewoners
van Selahg der Nabatheën in alles niet

wel is over te brengen, Selahg der

Edomiten lag, naar alle waarfchynlyk-
heid , by het zout-dal: Amazia jloeg de

Edomiten in 't zout-dal tien duizend , en

nam Selahg in met kryg , en noemde haa-

ren name Jokteel ; 2 Kon, XIV* 7. Maar
Selahg der Nabatheën was daar van een
heel end verwyderd , en lag tusfchen

het Doode Meir en den Elamitifchen (x)

zeeboezem. Efau bezat vrugtbare akkers,

had de vettigheden der aarde, was geze-

gend van den daauw des hemels ,tr\ dewyn-
jlok was een groote zegen in Èdom. Gen»
XXVIL 39. Num. XX, 17. De Naba-
theën bewoonden dorre en waterlooze

plaatfen. De klippen die hen omring-
den waren kaal en glad, en geleken niet

naar het ruig bewasfen Seir nT5J*> en uit

LI 4 dien

Cx) DIODOR. SICUL. L. XIX. 98,
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dien hoofde konden hunne woningen
boven hen niet verwoest worden. Hunne
fterkte lag in hetfleenachtige j^radieyV/éi

twee dagreizen (y) van bebouwde en be-

zaaide landen, een woeste wilde klip , die

niets vertrooste!yks uitleverde dan ene

welverzekerde fchuilplaatfe voor de vrou-

wen, kinderen enz. van herderen, die

een hard en kommerlyk leven leidden ,

en met hun vee door de dorre plaatfen

omtrokken. Daarentegen waren de krom-'

ientn holen in Efau's gebergte, op ver-

fcheidene hoogten en afilanden, met
oogverrukkend groen geboord, en met
den heuchelyken wynllok befchaduwd.
Edoch de Nabatheen hadden, (volgens

eigene bekentenisfe) niets van 't geen het

hart verflerken , of den geest verheugen
kon (z): dus het te vergeefs zoude ge-

weest zyn by aldien ïuy«/^s^rj tot henge^

komen waren ^ zoo als dit, met betrek-

king tot de Edomiten , door Obadjah vs,

5y vermeld is; die in flede van enen

oogst te rooven, geene nalezing zouden

gevonden hebben.
Om nu , na dezen uitftap , tot Petra

of Selabg weder te keeren, zoo vertrou-

wt
(y) DioöORUS SIC. L. XIX. 95.

(Z) piODORüS KlC. L» XIX. 97»
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we ik genoegzaam te hebben aangewe*
zen dat 'er twee vestingen van dien naam
geweest zyn, het geen- in een idippig

]and geen verwondering kan baren. De
eene behoorde tot de Edomiten en lag

meer onder de bergen op de grenzen
van het Joodfcbe land, de andere , op
dat ik met de Arabiers fpreke, lag in

den (a) zoom oiflippe van die fteenklip-

pen , die het woest Arabic voor een groot
gedeelte omfingelen. Uit deze ligging

blykt de nadnik van Jef, XLIL ii.b*

Laten de bewoners van Selahg juichen en

van den top der bergen affchreeuwen, la-

ten zy, die te Petra in ene laagte wo-
nen, tusfchen fleenklippen ingefloten,

zich flellen op de kruinen der rotfen die

hen omvangen , ten einde hunne lofzan-

gen mogen gehoord worden, laten z^r

fchreeuwen van den top der bergen, dat
}iet khnke over de zandvlakte. Laat hei

woeste Arabie (b), de woestyne en haare

fteden deftemme verheffen met de dorpen
die Kedar bewoond^ laten de dorre woes-
te plaatfen, die ftille, verlaten, eenzaam

LI 5 en

Ca) SCHULTENS de Def. p. 430.
(b) H. J. BREUNING noemt in Zyue Orkntaltfche

reis hl, 173. het tuoest Arabie, Aremfa odex SoTidig

Aral>ia,
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en onbewoond genaamd worden , noch-
tans zoo wel als de bebouwde en be-

woonde oorden weergalmen van des

HERREN lof.

Om van dit Petra af te flappen moe-
ten wy noch, ten befluite, een plaats

uit ATHANASius bybrengcn, waar uit

blykt dat 'er twee fteden van dien naam
in 't Oosten geweest zyp. Hy fpreekt

van twee Bisfchoppen Arius en j^Jïerius,

de eerfte kerkvoogd van het Pakstynsch,

en de andere van het Arabisch Petra,

De (c) Heer reland, die ook deze

plaats heeft aangetrokken , kan daar in

niet vinden het geen wy vermeenen^,

hoewel hy bekent van elders te blyken,
dat Afterius Bisfchop van Petra in Ara-
bie geweest is. Men kan hem breeder

daar over nalezen, en zyn vermoeden
over die plaatfe onderzoeken. Ons noch-

tans komt het zoo voor , dat in den aan-

gevoerden Griekjchen text ene ellipjis of

woord-uitlatingtc^iQWQn is, en dat ïlsT^üiv

moet begrepen worden voor t% 'K^alSiag ,

welke elUpfis in ene foortgelyke woord-
fchik-

(c) Talafi. lllufir.p. 927. ubi Iiaec athanasii ver-

ba : Kaï "Ape/ov fi,<v y.011 'Airépiov , rov (lev airo HeT^Zv
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fchikking zeer eigenaartig is; en wy
worden daar in geftyfd, om dat dezelf-

de ATHANASius, in enen brief aan de
Antiocheners , met ronde woorden fchryft

(d) 'AgTs^io? IlfTf^v TYjg 'A^cc^iug^ Astc-

rius Bisfchop van Petra in Arabie,—
Ik gaa over tot Pf. CFI. 27. CFIL 3.

Het beloop van deze Pfalmen Jeert ons

,

dat myij< de zandige oorden van die vrees-

lyke en barre woestynezyn, die ten Zui-
den van Kanaan lag; en door welke Is-

raël naar het gezegende land der belof-

ten is opgetrokken. Want zy doorreis-

den ene onbewoonde woestyne, en in onge-

baande plaat/en Jloegen zy tenten op. zie

't Boek der IVysheid, XI i.

Het Jleenachtige Arabie (e) beftaat uit

bergen , klippen , zandige en woeste vlak-

ten én enge valleyen, In zulk een woest
en eenzaam land, in deze huilende wil-

dernisfe (Smo pï<D ) vondt GOD de kin-

deren Isra'èls , in dorre en onherbergza-
me plaatfen Deut. XXXIL 10. waar
\n nochtans (naar Salomons oordeel) het

A?-

Cd) Voyez. ausp Journal des Sfavam Janvier lyÓQ.p.
126. 128. Deuxieme lettre fur une notice des Régioas qni
(ompofoient P Empire "Romain.

(e) POCoCKE a Defcription of the Eafi. Vol. Lp. 137,
piODOR. SICUL. L. II. 54.
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beier was te wonen, dan by ene zeer ky-

*uêchtige en toornige huisvrouwe , Spreuk»

XXL 19. Jefus Sirach XXV. 20.

Wist GOD in deze wildernisfen , in

die woeste en ftuiven'de zand-akkers , 2;yn

volk te onderhouden , en met heil te

kroonen ; zoo wilde Hy daar in niet dul-

den de weerfpannigheid en harde taai

der ongeloovigen , maar velde hen ter

neder in die zanden , en maakte ten niet

de genen die zich tegen den heere ver-

zameld hadden.

Jacobs kinderen ondervonden geduu-

rig, wen zy hun betrouwen op god
niet vestigden, de ongemakken en on-

heilen van een onherbergzaam land : hon-
ger, dorst, elende , vermoeijing , beroo-

ving, angst en vreze. Alle die ongemak-
ken, afmattingen en gevaaren, welken

2y moeten uitharden , die in deze dagen

hei woest- en fleenachtige Arabie doovXxok-

ken: onheilen echter, meer aan hunne
weerbarftigheid en ongeloove, dan aan

de gefteltenisfe des lands te wyten. Ge-
merkt zy door de ivolk- en vaurpyïer be-

dekt en verlicht, en van den opperflen

Herder der Jchapen bezorgd werden,
die machtig was alle hunne vyanden

voor hun aangezichtc te verjagen , de

vdes#
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woestyne zelve bewoonbaar te maken

,

het dorftige land in ftaande wateren te

verkeeren , de rotfcn te openen , vleesch

op hen te regenen, en hun ene over:-

vloedige tafel van allerleye ververfchin-

gen toe te richten.

Wanneer wy nu Pf LXVIIL CVI.
CFII. inzien, en Israël nagaan in zyne
omdolingen en wederwaardigheden door
de ysfelyke woestyne , en daar mede ver-

gelyken het armoedig leven , en den be-
hoeftigen toeftand der IsmaëUten en j^ra-
biers , die , oudtyds , en nu noch , door die

eenzame en woeste plaatfen omzwerven;
zoo wordenwy tusfehen beider levenswy-
ze overgroote overeenkomfte gewaar,
ene overeenftemming , die, uit den toe-

fland van een bar en zandig landy nood-
wendig moest volgen, en allen op enen
gelykeii voet treffen, ten zy ene won-
derhand alleen hier eenig onderfcheid
wilde maken.
Wy zullen uit allen maar ene plaats

aanroeren, daar de overeenkomst, hoe-
wel tastbaar, van de uitleggeren niet ge*
vat is.

Bf, LJCFIIL II. nriDa^» ^rrrr Jjwe
hoop woonde daar in : gy bereiddet ze door
uwe goedheid vQor den ekndigm^ q gob.
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Hier verkieze ik tegenwoordig niet uit

te weiden in allede veranderingen, wel-

ke deze woestyn in de geduchte tegen-

woordigheid van het Opperwezen heeft

ondergaan , noch in de voordeden die

daar uit vloeiden voor een volk, datvan
enen getrouwen en alvermogenden op-

ziener geleid werdt, maar zal my voor-

namelyk houden aan het eerfte lid : üwe
hoopwoonde daarin. Het Hebreeuwfche
woord n*n wordt meest genomen voor (f)

het wild gedierte in tegenftelling van hdhd
het tamme en makke vee : en uit de be^

fchryving der plaatfe en levenswyze van
menfchen, die zich van alle tyden in

die dorre wildernisfen hebben opgehou-
den i waar in zich Israël des tyds be-

vondt, zal het duidelyk blyken, dat de
gewoone beteekenis van het woord T^'^n

het eigenaartigfte was om den woesten

en armoedigen toeftand van Jacobs na-

kroost , in zyne omzwervingen door het

fteenachtige Arabie , uittedrukken. De
ïsra'èliten gedroegen zich veeltyds als een

dwaas volk, dat niet wist naar de ftad te

gaan, Pred» X. 15; Die op den weg
hun-

(f) BOCHART Tom. i, p. 59. pc apud Graas èvipfov &
^ógyiy\iici fbi invicem opponuntur, Vid. straBO L. XFl.

^ 115.
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hunner overtredinge geplaagd werden^

die in de woestyne dwaalden , in enen weg
der wildernis/e , die in geene vaste , maar
wandelhare ftad van hutten en tenten

woonden, tot dat zy tot den heere rie-

pen en geleid werden op enen rechten weg
naar Kanaan daar veel gefterkte Jïeden

waren Pf, CVIL 4, 6, 7, 17, waar in

zy , na alle haare (g) omdoolingen , ar-

moede en wederwaardigheden, in voor-

fpoed en veiligheid zouden wonen; en
waar ook de heere Tfion tot zyne rus-

te in eeuwigheid zoude begeren. Pf,
CXXXII. 13 eriz. (h).

Ik behoeve uit het verband en den
famenhang niet te betoogen, dat de 14
eerfle verfen, of genoegzaam het groot-

fte gedeelte van dezen Pfalm , naar den
letter zinfpelen op die drooge en vrees-

lyke woestyne van Arabie , en op de
verfcheiden lotgevallen en wederwaar-
digheden den kinderen Israëls daar in be-

jegend; om dat reeds anderen dit gedaan
hebben , en ook een aandachtig lezen
van dezen PJalm den opmerkenden daar
van aanftonds zal overtuigen, Wenfche-

lyk

(g) EURIPID. m^^ol. vt. 1029. "Azohgy êiOMog &c.
(h) VIRG. ^En. in. 393. h loctii itrhis erit: requiis

ea ttrtal ahorum^
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lyk was het geweest dat de Uitleggers

het Aardrykskundige in dit Lied Davids
onderfcheidenlyk hadden opgegeven, het
geen hun zoude belet hebben gecstelyke

overbrengingen of toepasfingen te ma-
\Gn , die in den letter geen de minfle

vastigheid hadden , maar daar het voeg-

de , hadden zy de byzondere merkmaa-
len van die huilende wocstyne, en der-

«elver omzwervende inwoners , die Isra-

ël dien doortocht zochten te beletten,

behooren aantewyzen, en zoo uit de
hefchapenheid des lands en deszeifs in-

gezetenen afteleiden de ontmoetingen
en bezoekingen , die de kinderen Israèls

ZQO vernederden en benaauwden , als wier
zonden hier altyd aan de deur lagen ; en

hunne leidsman niet genoodzaakt om
zyne plagen van verre over hunne over-

tredingen te brengen, vindende in dit

booze en kwade land roeden genoeg om
den ongehoorzamen te ftrafFen, werdt
echter door deszeifs dorheid en mager-
heid niet bedremmeld om hen , op be»

rouw en bekeering , met heil te kroonen,

als die machtig was de woestyne tot enen

waterpoel, en het dorre land tot water-

tochten te ftellen, en den hongerigen aU

daar te doen wonen, Pf, CFIL 35^ 3ö.
*

" Ver*



HEILIGE AARDRYKSKUNDE. 545

Verder uit te weiden laat myn beftek

niet toe, ik moet wederkeeren tot vs. 11.

a. Uwe hoop woonde daarin-^ en volgens
het woord nTf aantoonen dat 'zymArabie
een zeer arm, behoeftig en woest leven

geleid hebben , even als het wild gedier^

te aan die woestyne eigen , of als de be •

hoeftige Arabieren die veel armoede,
honger en kommer moeten uitharden.
n3 daar in : Uwe hoop woonde daar in

:

ziet op het gene onmiddelyk voorgaat,
uwe erfenis', edoch dan verftaa ik door
die erfenis/e niet Canaan, zulks zoude
tegen het verband en de toefpeling van
den dichter aanloopen ; ook niet het ou-

de Israël of het Israël gods naar den
Geest , om dat de erfenis hier inkomt
als een land dat bedagenwerdt, nu moe-
ten immers de bewoners en het bewoon-
de onderfcheiden blyven. Maar erfenis

-

fe heeft zyn opzicht op de woestyne , vs.

8 gemeld , die van dorst verfmachte , ver-

moeid en mat was, doch nu, op gods
tegenwoordigheid en almachtig bevel,

groote veranderingen onderging, zoo dat
hare rotfen en keyen in watervloeden en

fonteinen verkeerden, Pf CXIV, 8. en
hare dorre uitgedroogde aarde en van
de hitte opgefcheurde zandvlakten over-

II Deel. Mm vloe-
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vloediglyk uit den hemel met enen mil-

den, vetten en alverkwikkenden regen
gedrenkt, ter inwoning voor Israël be-

kwaam gemaakt werden; die ook niet

altyd door deze wildernisfe omtrokken

,

maar jaaren lang aan enen vasten oord
zich bevonden, en dus ten rechte kon-
den gezegd worden daar in gewoond te

hebben : vergel. Pf. CVIL 35—37. Zy
woonden dan voor enen geruimen tyd
in die erfenisfe Gods, in deze voor hun
toebereide woestyne. De reden, waar-
om zy een erfenisfe Gods genoemd
werdt, zal over Job XXXFIL 13. ge-

geven worden.
Daar nu Israël geduuriglyk in tegen-

heden met den hekre wandelde, zoo
kon het niet misfen , of zy moesten ook
dikwyls verftoken blyven van die onver-
diende zegeningen, welke god anders
voor hun befchoren had , en daar en te-

gen deelen in alle die rampen en den-
den , welke uit de natuurlyke gefteltenis-

fe en befchapenheid van een verlaten en
troostloos land voortvloeiden, en dus
een leven voeren als de Arabiers, van
wier havenlooze armoede , bittere elen-

de , morsfig en affchuwelyk uitzicht , de
reizigers, die het woest- en Jleenachtig

Ara".
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Arabie bezocht hebben, niet genoeg we-
ten te fpreken. Lieden die in de uiterllo

behoeftigheid en gebrek verkeeren, en
200 llordig en onzindelyk in hunne ten-

ten leven, dat zy, van allerley ongedier-

te gekweld, zelfs met hun vee eene ge-

meenfchap (i) uitmaken , en daar van
niet afgefcheiden zyn, maar tusfchen

hunne beesten hun nachtleger ftellen.

Hunne tenten flaanze daar op , waar 'er

eenig loof, gras en kruid voor hun vee,

kemelen, paarden, fchapen, geiten en
eenigekoeijen, wordt gevonden, enbly-
ven daar zoo lang , tot dat alles verteerd
is, en het gebrek hen noodzaakt, om
naar ene andere plaats te trekken- Zoo
is vooral de handelwyze van de Bedevi
of Arabier

5

, die zich meest in de vlak-

ten ophouden , daar zy van zich kun-
nen afzien, die armhartig en bekrom-
pen door de woeste zanden omdolen,
en ten naasten by leven als de oude Li-
byers en Getukn, die (k) even als de bees-

M m 2 ten

(i) Memohes du Chevalier d' ARVIEUX Tom. II. pi

87. Tom. lil. p. 244, 254, 25<5. SHAW'S traveh. XIII.
222. A. F. BUSCHING's Nieuwe Geogr. V. D. hl 47Ó,
477, 522.

(k) SALLUSTIUS B. J. I. c. AfrUam initio habuere

Gatuli (^ Libyes , afperi , incultique
; quh dbus erat cara

ferinat a^f^i humt pahuhmi uti pecoribus. &c.
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ten door de woestyne gaan omdolen en
weiden. Zy zyn niet alleen voor het

grootfte gedeelte naakt en bloot, maar
ook zoo hongerig, dat ze de reizigers

om brood bidden , en wanneer 'er eeni-

gen op den Euphrat voorby vaaren,

naar hunne vaartuigen toezwemmen

,

en ze om een ftuk brood verzoeken.

Zoo leven die arme fchepfelen in de zan-

den van het woest Arabie^ en in het klip-

offteenachtige is het niet beter gefteld,

daar zy , volgens (dionysius (1) in zyne
Aardryksbefchryv'm^ in veel gebrek en
kommer naakt en van alle bezittingen

beroofd , even als het wild gedierte om-
zwerven, die, meteen zwarte en vuile

huid, een van de zon verfchroeid en
uitgedroogd lichaam, ene affchuwelykc

vertoning maken, en beantwoorden aan
de grondbeteekenis (m) van ^y];, aikom-
(ligvan n:iV, en aanduidende elendelingen

,

wier
• -ƒ-

(K) vs> 965. & Perieg. PRISCIANI vs. 893.
Genus infelix , ^ rebus egenum :

^lui folis radiis nigrescujit corpus adujli^

Difperjique dolent luftrantes ?nore ferarum.

Co7if. Avwvu/x8 7rupa(ppci(Ti( eig rviv Aiowtria ïlspiviy^iriv

ad f. 962. & EUSTATHIUS.
(m) •"liV quihus fuccus vitalis quap expresjus est y Ó" ^f-

fiuxit. origo afiuendo. unde humilitas , maceratio , adfiiüio ,

fuhaöiio c^f. vid. A. SCHüLTENS ad Jgb. III, 2.
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wier levensfappen als uitgedroogd, door
honger, dorst en allen nooddruft geplaagd

^

een behoeftig, hard en kommerlyk leven
leiden. Met deze getuigenisfen komt
wonder wel over een het geen della
VALLE (n) over de Arabiers by den berg
Sinai heeft aangeteekend. Zy leiden
een lev-en, zegt hy, gelyk, naar myn
oordeel, de genen hadden, die in de
gouden eeuw leefden , daar op velen zoo
hoog roemen, en die ik gebrekkelyker
achte dan onze yzeren eeuw , in de wel-
ke de menfchen ten minflen als men-
fchen , en niet als beesten leven (o).
De Nabatheen zelfs erkenden , dat zym hun woest en fchraal land het zeer

armoedig hadden , en een beesten leven
leidden. Zoo riep een hunner van de
rotfen om Petra (p); « Wat wilt gy
„ hebben , koning Demetrius ? of wat be-
„ weegt u ons den oorlog aan te doen ?

„ die in 't eenzame wonen, en in plaat-
„ fen daar geen water, koorn of wynis,Mm 3 „ of

(n) Reizen bl. 127.
(o) Run F£STi kvimi defcriptio orhis terra. vs.

1 145. de Ere7nbh :— noti ollis pabula in ujum
Terra parit : glebai abrodmit more ferarum
jejunas herha

^
nee amicas frugibus ullii. .

Conf. SCIIULTENS in Job p. 82Ó, 828.
CPJ -diodor. SICüL. i. XIX. ^J,
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3, of iet van die dingen, die de gewoon-
5, te en 't gebruik by u lieden noodza-

,5 kelyk gemaakt hebben ; wy daarente-

y, gen, die onder geenerhande voor-

„ waarde de fl^vernye kunnen toela-

5, ten , hebben den toevlugt genomen
j, tot een gewest, dat van al het gene,

„ 't welk by de andere ftervelingen nut-

„ tig en dienstig geoordeeld wordt , ver-

5, floken is , en leiden een afgezonderd

^, (q) en volkomen beesten leven , zonder
^: u lieden het minfle pngeryf, ofte na-

»-deel toetebrengen".

Zoo vol kommers en elende was dan
het leven dezer Arabiers, en in zulke

harde en benaauwende omftandigheden
bevonden zich ook de Israëliërs in dat
aelfde land (r),

Deze uitleg wederfpreekt niet de bo-

vennatuurlyke gunstbewyzen, met wel-

ken dit verftokte en hardnekkige volk,

boven de arme en behoeftige woestyn-

bewoners , befchonken waren. Dan het

flaat alleen op hunne tergende weder-

fpannigheid , onredelyk ongeloof en ver-

bit-

Cc}) Kan |3/öv êiKófis^x Zvjv "f/Tvj^ov ««* Gi^pwJi^ rtctJ-

(O Dat het wild gedierte in die rchraa{e en woes-
te landen veel ge{3reks lyde, belioeft geen bewys.
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bitterend gemor, die oorzaak waren dat

%y veeltyds in de ongemakken , die uit

de gefteltenisfe des lands voortvloeiden

,

deelen moesten , en die hen , onder ene

regtvaardige toelating van boven, ter

hunner betering en bekeering , voor de

belgzucht en befpringing hunner vyan-

den blootftelden : op dat zy als onwy-
zen by ondervindinge leeren mochten

,

hoe goed het zy naby g o d te blyven

,

maar hoe gevaarlyk en verderflyk van
hem af te hoereren. Hun hemelsch
geleider vondt niet altyd raadfaam hen

,

tegen allen overlast en onderdrukking

van wilde en woeste ArabierSy te dek-

ken, en hunne ongehoorzaamheid en
afval maakte hen meenigwerf gelyk aan

een gedierte van elendigen Pf, LKKIV.
19. dat is, een zwak gedierte ^ in tegen-

ftelling van een fterk en vraatagtig ge-

dierte des velds, de roofzuchtige konin-

gen van Arabie, die lust in den kryg en
roof hadden , en die als verfcheurende-

beesten en grypvogelen de tortelduive

,

4eze bloode , meest wapenlooze , en in

den kryg ongeoeffende meenigte, zoch-

ten op te flokken en te verflinden. Kort
om, hoe zeer zy ook bevoorrecht, en

'm een land van duistemisfe en doods-

Mm 4 fcha':
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fchaduwen behoed en beweldadigd wier-

den, hun leven nochtans, hetwelk zy
daar in onderhielden, als uit vele getui-

genisfen is op te maken , was moeite en

verdriet, en alle die onverdiende zege-

ningen, welke zy noch genoten, kon-

den niet opwegen hunnen gelukftaat in

het bewoonde en van wellust overvloey-

ende Canaan^ een jieraad der gantjche

aarde. Want, om hunne wederfpan-

nigheid en zonden wille, moesten zy
40 jaren in ene naare ivoestyne weiden , en
na een lang en verdrietig omzwerven
door een onbezaaid land, en het uithar-

den van vele ongemakken en gevaaren,

kwamen zy eindelyk in de ruste ISlum,

XIVu 33, in het lang gewenschte en ^^-

loofde Canaan,

Dat de valley Badiah een woest en on-

bebouwd land geweest is, welks aardryk

een dor en droog zand uitleverde , mee-
nen wy, dat ons door het woord p»^

Erets Exod, XIV. 3. wordt te kennen ge*

geven : IDlön t^Tsbv ^^^ f^ND DH D^D3i

zy zyn verwerret in den lande, die ivoes-

tyne heeft ze bejloten.

Het volk dat reeds tot êthdm, cian

het einde der woestyne , gevorderd was

Exod. XUL 20. moest; op den last des

HEE-
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H E E REN , wederkeeren , en zich lege--

ren voor Pt- Hachiróth , tusfchen Mig
dól en de zee , in 't gezicht van Baal-Tje-

phón Exod, XIV, 2. Door deze gemaak-
te verandering in hunnen uittogt moes-
ten zy, die tot hier toe meest oostelyk

waren opgetrokken , zich ten zuiden van
êthdm wenden , en komen tusfchen het

gebergte van JSleder-ThebatSy en wel in

de valley Badiab, zoude Pharao kun-

nen zeggen : zy zyn verwerret in den lan-

de , de woestyn heejt ze bejloten. De /jr-

raëllers waren hier in een land der woes-
tyne, als bleek uit hunne betuiginge,

Exod, Xiy. II, 12. dat zy liever in E-
gypten dan in die woestyne hadden willen

Jlerven, Egypte ftrekte zich ter zyde
tot aan de Roode zee uit, en was, naar

dien kant, in hare bovendeden , klippig

en bergachtig, en alle die hooge gron-

den en zandige oorden, welken de Nyl
niet konde bereiken , bleven dor en
woest, hoedanig de valley Badiab was,
door welken de Isra'éliten moesten henen
trekken om uit êthdm zich te legeren

voor den mond van Cbirdtb , tusfchen

Migdol m tusfchen de zee (s). Deze val-

Mm 5 ley

(s) SHAW'i traveïs p, 30Ö. fe^f.
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ley had ten wederzyden hooge en fteile

bergen, ten Noorden Attackah, en ten

Zuiden Gewouby: zoo dat Pbarao wier-

de aangeprikkeld, om hen in deze engte
te agterhalen, en ze wederom onder
^yne dwinglandy te brengen. Volgens
de befchapenheid derhalven van het E-
gyptisch Arabie^ daar de zon alles ver-

fchroeit , en de dalen tusfchen het ge-

bergte, als de wind ftil is, bykans ber-

nen , moet het woprd Erets in de aan-

gehaalde plaats een dorren en droogen
gwwüf-grond aanduiden. Het is dan bui-

ten eenige vastigheid, met m. de la
CROZE te gelooven , dat Pi- Hachiróth
een Egyptisch woord zoude wezen , en
te kennen geven enen grond met ftruiken

en groente bezet> Maar daar wy de ech-

te befcheiden van de Egyptifche taal mis-

fen, en by gis daar van hedendaagsch
fpreken, zoo is het zeker dat Pi- Ha-
chiróth van Hebreeuwjehen oorfpronk
is , zeggende zoo veel als den mond van
het gebergte Chiróth, het geen ook juist

aan de landbefchryving der plaats be-

antwoordt. Want fchuins over Ó-Q fon-

tein van Mofes is ene groote opening in

hêt gebergte, ene woeste valleye(t) tus-

fchen

CO Voyez Ie Torne VI. des Misf. du Levafit,
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fchen fteile en onbeklimbaare klippen

van vader sicard uitvoerig befchreven,

en van (u) m. d' anville vry wel in ene
kaart verbeeld , ook al in vroegere da-

gen door HELFRICH aangewezen , en in

rym van hem , die de reize van alex-
andervan schulenburg , een van hel-
FRiCHS reisgenooten (v), in verfen heeft

opgefteld ; gelyk ook die valley en des-

zelfs mond of uitgang aan de Roode zee

van de m.eeste reizigers wordt opgege-

ven , en van hun , uit een oud en ftand-

houdend erfgeruchte, wordt verklaard

de valley en opening geweest te zyn,
door welken de kinderen Israëls de Roo-

de zee zyn ingegaan. Tot aan êthdm
hadden zy hunnen vlugt (w) in een open
land voortgezet, maar, door hunne af-

wykinge naar den mond of keel van Cbi-

rcth, vonden zy zich dermate benard,

dat 'er , zonder ene Godlyke tusfchen-
'i'i kom-

(u) Mémoires fur /' Egypte Ancienne ^ Moderne.

^v) ah adverfa furgit vafiisfima parte

Vallii in abrupt os montesj avolfaque faxa

Et (copuli horrendi ferientes athera fur^unt ^

In duo divifi laca. Sic teftudtne clauja

Ijactdum gens
^ fresfa metu^ impendente periclo

y

Hac olim Amrdides populum traduxit, ut ante

Jusferat omnipotens genitor. &C.
(w) Voy^ge d* Egypte de )&, :p^ 14ONCONYS p. 250,
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komfte, voor hun geen kans was om te

ontfnappen.

Zy waren gekomen in een dor land

Rrets , daar het aardryk niets uitleverde

tot hun beftaan. Dit fchraale en barre

zand was omringd van Midbhdr, dat
is (x), kUppige bergen. Van achteren

door de Egyptenaren gepraamd , en van
voren door de (y) zee gefluit en tegen-

gehouden , waren zy als visfchen in het

booze net gevangen , en zoo omfingeld
door fcherpe en ruwe klippen niet van
de zee, maar van het Egyptisch Arabie

,

dat Pharao, uit kragt der beteekenisfe

van het woord (z) ^33 , van enen Arabi-

Jchen wortel afgeleid , zeggen mogt : zy
zyn verwerrep in den lande, naion die

woestyne heeft ze bejloten. Zy zyn van
hunne eigene ftrikken gegrepen, en do-

len als onzinnigen tusfchen een kantig

oneffen gebergte , dat , raet hoeken en
boch^

Cx) Dit zal ik trachten te bewyzen in ene ver-
handeling over de echte en gebruikelyke beteeke-
nisfe van dit woord *i3T2-

(y) viRG. Mn. X. 375.
Numwa nulla premunt : mortali urgemur ah hofit

Mortaks : totidem mhis animieque manusque.
Ecce , maris magna claudit nos obice pontus :

Deëst jam terra fuga.
(*z) l^i collis acuto vertice , qui fcopulis deftgnanc^i

aptus natüs, V^i. A. SCHULTêNS in Job. p, 1085.
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bochten aan de zee voortfchietende,hen

nergens zal doorlaten. In den zelfden

toon befchryven ook philo (a) en jo-

SEPHUS den veerlegenen toeftand van het

Joodfche volk, zoo van de nature sXs van

'de Egyptenaars belegerd , maar daar uit

tefFens, door de hooge hand des hee-

REN, gered en uitgeholpen. Die berg-

engte , in welke dit verdrukte volk zoo

geprangd werdt , draagt nu noch den

naam van Badiah, wegens het nieuw en
ongehoorde wonder daar tegen over ge-

wrogt, in 't klieven van de zee, en in 't

verdelgen van den Egyptifcben koning

en zyne heirkracht; ook wel Tiah Bent

Israël geheten , uit ene overlevering by
de Arabiers, wegens dat de kinderen Is-

raëls daar door zyn getogen. Wyders
beteekent Jibbel Jttackah , zeer ver-

maard in die ftreke , van waar men een

ruim gezicht heeft over een goed ftuk

van het Neder-Thebaïs , en over de wii-

dernisfe die zich naar het land der Phi-

Uflynen uitftrekt, en daar van een gedeel-

te uitmaakt, den berg der verlosfing, om
dat Jsraël daar ontheven werdt van 't

juk,

(a) PHILONIS yudiei L. III. de vita Mop />. Ö90,
691. JOSEPHI Ant. Jud. L, II. c. Xy. § 3. Co»f, Eü-
EJPID. Pboenisfa, vs. 1222,
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juk, en de dienstbaarheid der Egypte-
naren.

Zoo dat de namen Jibbel Attackah^

Badiah, en Tiab Bent Israël ^ aan deze
plaatfen in den beginne niet konden ge-

geven , noch naderhand in geheugenisfe

gebleven zyn, waren zy niet het fchouw-
toneel geweest , waar op alle die won-
dergebeurtenisfen zyn voorgevallen. Om
nii te zwygen hoe het gedeelte van de
Roode zee , 't geen deze valley ten Oos-
ten befpoelt , in de Arabifche landbe-

fchryving kolmm {vernieling , opjlokkiiig)

wordt geheten , om dat daarin , volgens

een erfgeruchte , Pharao en zyne krygs-

macht is omgekomen en verflonden*

Uit meer andere omflandigheden blykt

dat de Israëliërs, uit deze valley de
Roode zee zyn ingegaan. Immers was
het niet ten Noorden van het gebergte

-^^^^^^^2^, aangezien het land daar meest
open en vlak ligt, waar van Pharao niet

hadt kunnen zeggen: zy zyn veroverret

in den lande , die woestyne heeft ze beflo'-

ten; veel min konde het geweest zyn aan
de Zuidzyde van het gebergte Gewouby;
hoe doch zouden de Israëliërs, met hun-
ne vrouwen, kinderen en have, over enen

hoogen en onefFenen berg hebben kun-

nen
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nen klauteren , en 200 het gevaar ont-
komen : en by aldien dit voor hun doen-
lyk geoordeeld wierde , hoe kon Pharao
met alle de wagenen van Egypten hen
daar volgen , inhalen , en met enige ver-

zekerde hope zich vleyen van hen weder
gevankelyk te zullen te rug dryven. Dan
zouden ook de Israëliten in hunnen uit-

gang uit de Roode zee , niet in de woes-
tyne van êthdm of Schour , maar in die

van Marab zyn opgeklommen, Zy zou-
den met geene waarfchynlykheid den
Arabifchenzeeboezem in zulk enen korten
tyd hebben kunnen doortrekken; als die

te Corondel en Tor ene breedte wel van
10 uren heeft, met enen fteilen bergach-
tigen en klippigen oever, zoo aan de
Arabifche als Egyptifche zyde, die ook
niet de minfte voetftappen achterlaar,

dat daar oudtyds een leger is doorge-
trokken, wyl de breedte van dien boe-
zem te Schour tegen over de valleye van
Badiab maar berekend wordt op 3j uur,
ruim genoeg om Pharao met zyn volk
te verdelgen, en Israël enen wonderweg
tusfchen wederzydfche waterbergen te

openen (b).

(b) Dr. SIIAW'S travels, />. 311.
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p^< ^^arde wordt Job. L 7. b. 2. b»

al te ruim genomen, en moet, myns
oordeels , alleen bepaald worden tot dien

oord en gelegenheid, waarin Job woon-
de. Ik wil gaarne toeftaan , dat de Sa-

tan den gantfchen aardbodem doortrekt,

om het gedrag der menfchen te befpie-

den , en rontom hen gaat als een brullende

leeuw, zoekende wien hy zoude mogen ver

-

jlinden : Dan in de eeuw van Job waren
de menfchen noch niet 200 zeer vermee-

nigvuldigd om degeheele aarde tebeflaan,

noch het toevoegelyke woord Sd alle , ot

eenig ander, geeft aanleidingom aan zulk

ene algemeene beteekenisfe te denken.

Maar Erets ziet op een woestyn-land , het

zy het woest Arabier of ene vlakte van

het Jleenachtige , en men zal niet mistas-

ten ,Jobs woonplaats in een van die bei-

de te onderftellen. De ondervraging

NDn |\^Q van waar komt gy? bedoelt ene

bepaalde plaatfe; en het aanwyzend
voornaamwoord {pronomen demonfïrati-

vum r^i) in den gelykluidenden text nra 'l<

l<Dn toont als met den vinger aan den oord

waar in Job verkeerde. De Satan , op
een foortgelyke vrage, na dat hy reeds,

onder go ds toelatinge , zyne handen

aan Jobs have en goederen geflagen hadt,

gaf
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gaf ten antwoord : van om te trekken op

de aarde, en van die te doorwandelen.

Het was gevolglyk die aarde waar in hy
Job zoo veel kwaads hadt berokkend

;

die aarde waar in het vee van Joó by mee-
nigte was uitgebroken ; ene aarde waar
inhy 200 veel gedulds en lydzaamheids
hadt geoeffend , en die de fchouwplaatfe

was van alle die zonderlinge uitkomflen

,

die ter gedachtenisfe in het boek , naar
hem genoemd, zyn aangeteekend; ene

aarde , die als ene vlakte zich wyd en
zyd uitflrekte, als uit de beteekenisfe van

f12 VS. 10 is aftenemen : het geen te ken-

nen geeft zulk ene overftrooming van ene

rivier , waar door het water y binten den

oever getreden , alle dyken en dammen om
verre werpt , en zich naar alle kanten over

het land verfpreidt , het geen in ene iiitge'

firekte vlakte plaats heeft , waar over een
verbolgen flroom in 't breede kan uit-

weiden.

Wordt Job, L 3 van vyfhonderd juk
osfen en het ploegen met dezelven gefpro-
ken, zoo flrydt dit niet met het denk-
beeld dat wy aan Erets of ene zandvlak-
te gehegt hebben : om dat in het Oosten
de zanden , als zy door de kunst of na-

tuur rykelyk befproeid worden;, nietna-

II Deel. Nn la-
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laten alles naar wensch voort te bren-

gen, en dat anderzins alle de landen,

hoe vermaard zy ook wegens hunne
vrugtbaarheid ooit mogen geweest zyn

,

zoo ras zy aan water komen gebrek te

lyden , in een dorre woestyne verkeeren.

Het woesf en kUppig Arabie heeft in fom-
niige ftreken , die door rivieren of bron-

nen befproeid (c), of door den regenen
fneeuw verkoeld en verfrischt werden,
alle blyken van vrugtbaarheid laten zien.

En het weelderig Egypte y oudtyds de
korenfchuur voor vele en machtige ko-

ningryken , zoo het niet op ene behoor-
lyke hoogte van den Nyl onderloopt,
is., wegens zyne brandende en heete

zanden, een woestyn; een land dat in

zyne boven deelen door het gebergte in-

gefloten ondraaglyk heet , en zoo uit ei-

gen aard, buiten de overfl:rooming van
den Nyl, een woest land is, Ezech, XX.
36, XXIX. 5 ,

9. enz Ook zien de Egyp-
tenaars , nu befloten in de hand van har-

de Heeren, die de canalen en doorfny-

dingen van hunne rivier niet behoorlyk
fchoon maken en openhouden, een

groot

(c) STRABONIS Geogr. L. XVI. p. 7Ö5, 7Ö7. DI-

ODOR. SICÜL. L. 11. % 54 j lil. % 45.
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groot deel huns lands, dat eertyds naar
een lusthof geleek, in ene woeste en le-

dige wildernisfe veranderd.

In dit Erets van Arabier waar in

^ob woonde , en zich zeer hadt uitge-

breid, hadt ook de Satan zyn ver-

keer, en floeg naauwkeurig gade de le-

venswyze van dien vroomen man. De
vjoestynen en wildernisfen waren, naar
het gevoelen van Joden tn Heidenen , de
woon- en verkeerplaatfen (d) van de dui-

velen, de wilde verfcheurende beesten en
fchrikkelyke dieren (e) Zeph. II, 15. Jef.

XIII. 21. XXXIV. 14. Vooral werden
de vreeslyke woestynen van Arabie ge-

houden voor die dorre en fchrale plaat-

fen (f), welke de booze geesten door-
trokken , en met fchrik vervulden. Je^
fus zelfwerdt van den Geest weggeleid in
de woestyne om verzocht te worden van
den duivel : en was by de wilde gedierten

Matth. W, I. Mare, L 13. de bezeten

werdt van den duivel gedreven in de woes-
tyne Luc, VUL 29. JJe onreine geest, die

van den menscb uitgegaan was , ging door

Nn 2 fiför-

(d) D. MILLII Disf.fel.p. 13, IÖ5.
(e) AHMEDIS AKABSIADAE'vifaTmuri W^dr{a Toffl.

I. p. 371. c. XLV.
(f)

J, ODE Comment, de Angelis p, 0^1, Jeq^,
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dorre plaatfen zoekende ruste, ende en

vondt ze niet , enz, Matth, XII. 43—45.
Luc. XI. 24—26.

De woeste, barre en eenzame plaatfen

komen voor als de woningen van draken

^njlangen, rechte zinnebeelden van de
oude Jlange en helfchen draak
Dejlange die met haren buik op het ftof

gaat , het ftof met hare tonge lekt. Gen.

111, 14. Mich. VIL 17. en welker fpyze
het ftof is Jef, LXF. 25. fleeptzich traag-

lyk door deze zandwoestynen : edoch
zoo ras de (g) zwampen en poelen zyn
uitgedroogd, en zy aan water komt ge-

brek te lyden, wordt zy woedend en
dol (h), en door een brandenden dorst

voortgedreven , fchiet zy als een blixem
voort, en door ene fnelle (i) zweepswyze

be-

(g) VI RG. Georg. UI. 533.

(h) SALLUST. B J. p. 324.

(i) LüCAN. L. IX. Ó30.
lUis (' faucibiK ajigues

Stridula fitderu'ftt vihr^tis fhila hfiguis

Fiemhiea qut more cuwie per terga joluti

Ipja flagellabiint gauaemis colU Mcdujle.

nj'id. & I ATINI PACATI Panegyr. Ed. Arfttze-a. p. 135.

^ irepitavtia toi'to angue fiagra quatiebas &C. OVIü.

Met. L. III. 93.
Tondere ferpentis curvata est arhor , éf inie

Farte flagcllari gemuit fua rohora caudie.

Voyez ausji Ie Journal dei f^avans Jutllet 17Ö9. p. 383.
Le
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beweging zoekt zy onrustig en onflui-
mig in de nabuurige bewoonbare plaat

-

fen rust en verkwikking te vinden, en
haar doodelyk vergift in menfchen en
beesten over te ftorten. Alles eigenaar-
tig uitgedrukt door de woorden dv^* en
17,^ Job L 7 b, IL 2. die naar het (k) le-

ven afbeelden de looze treken en arglis-
tigheden, de bochten en wendingen, de
verwonderenswaardige buigzaamheid en
behendigheid van den hcofdvyand des
menfchelyken geflachts , om jïdams kin-
deren te befpringen en ten bederve te
brengen.

In \ Erets of de aarde, waar in Job
zyn verblyfhadde , was ook een meeniate
van venynblazende beesten, als uit Job
V. 22, 23, is af te nemen, waar de jlan-
gen, draken, fcorpioenen, adders en al het
fenyniggedierte dat in V Jlof kruipt, al dat
in de aarde omwroet )nKn rrn het gedier-
te der aarde genaamd wordt ; inzonder-
heid als die fpreekwyze van mtj^nn^n het

Nn 3 ge^

'Le Mazmdran^ province de Ia Ferfe re^nplie d' infeaes,
dejerpem & d' autres reptiles , est appellé^ dans les livres
des l ar/es Ie fejour des DEWS. En effet rien ne caraaérije
vmux Ie chef des ememis du genre humain

,
que la finesfe du.

M'^^t.fi ^'frchetortueufe^ & la foupUsfe avec laquelle
flfi gl'Je & furprend. ^ -^

^

Ck) A. SCHULTENS ik
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gedierte des velds, als in de gemelde
plaatfe gefchiedt , onderfcheiden wordt

:

want anders laat t^iNH n^n enen ruime-
ren zm toe. De Jlange, bywien niets op

het ftof te vergelyken is Job XLh 24, en

die boven al het gedierte des velds vervloekt

lV,w'ordt, by de Oosterlingen Qn Grieken,

het wild gedierte der aarde geheten (1).

Hier wriemelt de (lange in 't dorre en

woeste zand ,he\^2igt den aamechtigen rei-

ziger en de lastdragende beesten , en
maakt den doortocht voor de reizende

'gezelfchappen kommerlyk en gevaarlyk

,(m); want vele, in kleur van V zand niet

te onderfcheiden (n), zyn uit di^n hoofde
'^ezwaarlyk te vermyden, en zoo men
%Y ongeluk daar op trapt, geven zy zul-

ke doodelyke beten, en fchieten zulk

een fnel werkend vergift, dat de gereed-

fte middelen het ylend verderf daarvan
niet kunnen floppen, noch te keer gaan.

Hier

- (O A SCHULTENS/?^7ö^ F. 22, 23. CALLIMACH.
Hymn, in ^foll, vs. lOO.

. . . duiixóviog ö^^p,

Ahog o(pii'

ld. Hymn. in JJel. 'us. pi.

OuSs Tl Tw TfóvvjKfV o(pig (Jiéyug , aX\' "en vïam

QviplcM aivoyéveiov o/kq 'kKsiqtoTq 'Act^ipKOV'

(m) LucAN. X. IX. w. 382.

(n) DIODOR. SICüL. L, III. 50. XX. 42. LUCJlïï.

L.IX. 715.
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Hier weten zy looslyk zich te verber-
gen, haren weg met een ftinkend vergift
te befproeijen , een kwaden reuk te ver-
fpreiden en de lucht te vergiftigen (o).

Een groote zegen derhalven in het Oos-
ten , als men van het gedierte der aarde
niet behoeft te vreezen Job F. 22. en het
was een zonderling voorrecht onbezeerd
opjlangen enfcorpioenen re kunnen treden
Lnc» X. 19 , en tegen den geesfel der ver-
giftige tongen te mogen gedekt blyven.
En het zal voorwaar een guldenen geluk-
zalige eeuw zyn , wanneer het zoogkind
zich zal vermaken over het hol van een ad"
der: ende een gefpeend kind zyne hand
zal liitfteken in den kuil des bafilisken JefXL 8, Job F, 21,

In deze aarde legt de Jlange hare eye-
ren om ze uit te bikken, en de jiruizen

(p), die in de woestynen zich ophou-
den, maar liefst in derzelver zandige
vlakten (q) zich vermaken, verbergen
daar in hunne eyeren , en laten ze door
het ƒö/ verwarmen Job XXXIX. 17.;

Nn 4 om

(o) XUCAKT. L. IX. VS. 71 r.

. . . Seu terga expirdnt fumantia •virus

Seu terra infumat
, qua tèter labitur anguis,

(p; BOCHART. Tom. II. p. 415.
C^) Or» SHAW'S travels p, 449.
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om van geene andere vogelen te gewa^

gen , die hunne nesten in de aarde ma-»

ken, Deiit. XXXIL 6. .

In zulk ene aarde raadt Job zyne vrien-

den te kuijeren, en zich eens te gaan

vertreden om, uit de befchouwing van
die zandvlakten en derzelver inwoonde-
ren , het aanwezen en de eigenfchappen

van den getrouwen Schepper te ieeren

erkennen , en te befefFen dat Hy niets

,

en dus ook deze zanden, niet te vergeefs

heeft gefchapen, noch dat ze ledig zyn
zouden ; maar dat Hy aan alle plaatfen

zyne heerlykheid heeft ten toon ge-

fpreid , en deze woestynen gefchikt voor
een foort van fchepfelen , het geen daar

het best zoude tieren ; en fchoon in bar-

re en onbezaaide landen wonende , noch-
tans op ene andere wyze in de Godde-
lyke goedheid zoude deelen door hetger

not van ene volle vryheid, waar door
hunne voorrechten tegen alle de zege-

ningen van de fchepfelen, die in vrugt-

bare plaatfen verkeeren , maar daar by
aan den band liggen, of onder de be-

heerfching van den menfch zuchten,
rykelyk kunnen Qphalen JobXXXIV^

Spansfeer ofwandelwyds en ?^yd5 door de

aar-
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aarde, (r) zegt de Arabifche Wysgeer
Job XIL 8. 200 moet de vertaling we-
zen , en niet : [preek tot de aarde , ende

zy zal het u Ieeren, Doe een wandeling

door deze zanden, neem daarin eens uwe
uitfpanning, doorwandel ze met een op-
lettend oog en met ene weetgierige en
waarheid lievende ziele , en gy zult, na
het vereischte en behoorlyke onder-
zoek , gewaar worden dat die zandvlak-

tens niet te vergeefs gefchapen zyn , noch
vrugteloos een aanzienlyk deel van de
oppervlakte des aardkloots innemen.

Gy zult geen ledig blad in 't boek der
nature befchouwen , maar het zelve ver-

ftandig en verwonderlyk befchreven vin-

den, befchreven met merken en letters,

die niet als een fchrift in 't zand op den
minden wind onduidelyk worden, en
gantfchelyk verdwynen, maar die on-
uitwisbaar volharden, en u van de on-

eindige kragt en Godlykheid des getrouwen
Scheppers zullen overtuigen. Gy zult 'er

ontdekken een meenigte van kruipende
gedierten , die hier eigentlyk te huis hoo-

Nn 5 ren

(r) A. SCHULTENSf»/>rO'ü. />. 54.
Nam dum per litora lentis

Tasfihus , ut foleo , fumma ffatmer areva,

PVID. Met. L. II. 572.
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ren, die in deze zanden wriemelen, en
in hare zonderlinge huishouding , bewe-
ging en werkzaamheden wel de aan-

dacht van den grootften Natuurvorsfcher
verdienen; als zullende hem van ene
wyze voorzienigheid overtuigen, enhem
opleiden tot het beftaan van den maker,
onderhouder en regeerder aller dingen.

Uit het verband hadt de Heer schul-
TENS te recht opgemerkt, dat dé aarde

in de opgenoemde plaatfe genomen
wordt voor het kruipende gedierte ; ene

waarneming uit andere texten bewys-
lyk, die de fchepfelen tot vier hoofd-

deeien brengen: i, zulken die op vier

voeten zich bewegen, 2. die op het ftof

kruipen , 3, die in de lucht zweven , 4.

en die in de wateren zwemmen en de pa-

den der zee doorwandelen. Gen, L 25,

26. Hand, X, 12. XL 6. Job XXX,
IJ, Jac. 111, 7.

Wat al harde woorden hebben niet

menfchen , onbedreven zoo in de Aard-
rykskunde als in 't Dieren-ryk, tegen god
-en zyne werken gefproken , en wat heb-

Isen zy zich niet laten voorftaan op hun-
ne bewyzen van deze zand-woestynen

ontleend , waar in zy meenden veel

kracht gevonden te hebben, om den
Schep*
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Schepper en zyn befluur te mogen loo-

chenen, fchoon velen hunner zulke woes'

tynen nooit hadden gezien , en niets daar
van wisten te zeggen, dan het gene zy
by anderen daar van vonden aangetee-

kend ; die , of als kooplieden deze woes-
tynen hadden doortrokken , of ten min-
ften niet met die kundigheid en vereisch-

te oplettenheid , om de einden der
fchepping daar in op te merken , en te

bedenken , dat de barre zanden zoo wel
als de vrugtbaare ftreken (gelyk van bra-

ve wysgeeren meermalen is aangewezen)
hunne nuttigheid hebben , en mede wer^
ken tot de volmaaktheid van het gantfche
famenftelfel. Daarentegen zy, die door
wysheid en voorzichtigheid zich laten

befluuren , verre van te berispen het ge-

ne zy niet kennen, maar leergierig en
genegenom uit alle voorkomende dingen
wetenfchap te trekken , zullen van deze
wildernisfen op enen gantsch anderen
toon fpreken. " Had ik geen naauwkeu-

5, rig oogfchouw van de zanden rontom
„ de Egyptifche Pyramiden genomen (het

„ 2yn de woorden van den Heer has-

^y selquist) (s) ik zoude geloofd hebben,

„ het

(s) -Reize nach Palae/iim hh 8<5, Zj.
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„ het geen men my te Cairo wilde diets

„ maken , dat het te vergeefs was by de

y, Pyramidm eenig levendig fchepfel of

„ gewas te zoeken. En in de daad , de

„ bodem is 'er zoo befchapen , dat het

y, voor een wonder mag gehouden wor-

„ den , hoe hier een dier , of een gewas

„ zyn voedfel en onderhoud vinden kan.

5, Des niettegenftaande vond ik ze beide;

„ namentlyk een eenig gewas wratten-

„ kruid {chondrilla juncea). Van dieren,-

5, zag ik 'er een goed aantal van hagedis-

„ fen in 't zand omloopen, Ik had haar

5, in de Levant overal op de muren zien

5, tDmfpringen. Maar dat my het meest

„ vergenoegde , waren de Mieren-leeu-^

„ wen , die hier (t) een eigen gemeene-

yy best liadden : zy fprongen by honder-

„ den in 't zand om gelyk de mieren,

„ Alle hadden fleenen, zand, ruwe lluk-

„ jes hout ofte iettusfchen hunne aartige

,^ knypers, met welke zy naar hunne

„ woo-

(t) De Mieren leeuw houdt zich in drooge zandige
plaatfen op, hy moet een lichte en zandachtige
'aarde hebben tot het oogmerk van zyn werk en
.gemak, zoo wel als om zyn prooi te "doen vallen,

en om geen gevaar van den regen te hebben.
Zie ene verhandeling over den Mieren leeuw in 't

kort begrip van de Hijiorie der Infeóien II, ftukje bl.

144 enz.



HEILIGE AARDRYKSKUNDE. 573

)j wooningen ylden, die zy hier en daar

„ in 't zand gemaakt hadden. Rontom
„ vond ik een meenigte woningen van dit

„ gewormtp. Zy waren als kleine mol-

„ hoopen in 't zand opgeworpen , onge-

„ veer twee vuisten groot, en boven wat
„ neergedrukt. In 't midden van die

„ platte ofneergedrukte vlakte, was ene

„ kleine opening , ter dikte van ene bie-

5, ze , waar door zy in- en uitkropen. Ik

„ taschte hen in hunne verfchansfchin-

„ gen aan, met oogmerk om hen in

5, hunnen bouw en huishouding na te

„ gaan. Maar ik bedroog my zelven,

„ als hebbende niet anders uitgericht

„ dan de vernieling hunner buitenwer-

„ ken j zy hadden enen verborgen weg
„ zoo konftig aangeleid, dat het vrug-

5, teloos was hunneinwendige woningen
„ optefporen. Alle bouwkunst, pracht

5, en kostbaarheid, welke aan de ftoute

„ Pyramiden uitblinken, zyn niet ver-

„ mogend enen Natuur-betrachter zulke

5, hooge gedachten in te boezemen, als

,j de kunst van deze kleine 'dieren".

En in zyne reize van Cairo naar de
graven derMumien (u) gaat hy dus voort:

:'.Wy

(u) BI. iio, III.
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''Wy kwamen voor den middag om tien

„ uur.en aan deze onderaardfche wonin-

„ gen, die my in lange zoo aangenaam
„ niet voorkwamen, dan het openbare

„ veld dat ik rontom befchouwde , om
„ 'er eenige voortbrengfelen der nature

5, te vinden. De InJeClen , die zich in

5, deze heide ophielden, waren de groot-

je fle vrugt myner reize. Ik vond 'er

,, eenigen , waar omtrent ik my verze-

„ kerd houde , dat ze van geen Natuur-

,;, kenner , voor my , gezien zyn. Ik vond
„ 'er ook eenigen, dieik reeds kende. Van
„ deze laatften verzamelde ik in een klein

,, uur , fes foorten van J^ater-nympben

,, (fpecies Libellulcey, vier Joorten van

„ Krekels (cicadce) en Krieken (grylli),

,, Waar toe dient doch een woest veld,

5, vol brandende zanden^, kan zich iets

„ levends daar in onderhouden , zyn de-

5j ze woestynen geen onnutte oorden van

„ onzen aardbodem ? zoo vraagt de geen

„ die met een vlugtig oog deze llreken

5, befchouwt. Edoch hy blyve een wei-

„ nig ftaan , en late zich niet door de

yy brandende hitte der zonne en door het

» vUegend zand RÏüchrikken, hy zie eens

,, een weinig rontom zich heen, zoo zal

« hy ook in de dorfte zand-woestynen
een
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yy een bewys der waarheid vinden , dat

„ de Schepper niets te vergeefs heeft ge^

„ maakt, en dat "^r geen oord op den
„ aardbodem zy, of de natuur heeft die

„ tot het verblyf en onderhoud van het

5, een of ander fchepfel gefchikt en be-

„ kwaam gemaakt".

De beteekenis, welke wy aan het

woord Erets gehegt hebben, zal ont-

duisteren het midden gedeelte van Jolf

XXXVIL 13 , anders zwaarom te ver-

daan, en waar omtrent Vader houbi-
GANT zeer eigendunkelyk handelt, door

te ftellen dat de woorden : "i^nj^V'^ON* of-

te tot zyn land: eerst op den rand van
't handfchrift gefchreven , naderhand in

den text zouden zyn ingevlyd. De mee-
ning van Job Iaat zich gemakkelyk be-
grypen, als wygadeflaan, dat hy, hier
en elders, hetwys en verftandig beftuur
van GOD, in de uitdeeling van 't regen-
water, in oogfchouw neemt, zyn bewind
over alle verhevelingen erkent , en zyn
beftuur over de dampen en waterftof-'

kens beweert. Hy wil ons doen opmer-
ken, dat 'er niets by geval gefchiedt, dat
zelfde wolken, die, zonder het minfte
opzicht en leiding, in de wydftrekkendc
lucht fchynen om te dryven , en geen be-

paal-
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paalde inzichten te willen beantwoorden,
echter in alle haare draaijingen , omwen-
dingen en gedaante-wisfelingen , afhan-

gen van den vader des regens, die de

druppelen des daauws baart, Hoofdjliik

XXXFIIL 28. Die de dampen doet

opklimmen van de einden der aarde

XXXVL i^-j, en den wolken, daar uit

faamgevloeid , bevel geeft , dat ze doen al

dat hy gebiedt op het vlakke der weereld,

op de aarde, XXXVII. 12. Dat hy

daar door zoo wel de volkeren richt , als

fpyze ten overvloede verleent, XXXVI,
3 1. Zoo wel landen en volken tuchtigt (v),

als piasregenen van zegeninge uit/lort, on-

zen kost rykelyk zegent, en zich zelven

van den hemel niet onbetuigd laat. Maar het

geen zyne meeste opmerking verdiende

was, dat god, vooral in een zwaar
donder weer , wanneer (w) de regen het

vrugtbaarlle is , niet alleen de bewoonly.

ke plaat/en des lands, maar ook de woes^

(v) VIRGIL. GeOïg. L. I. 31Ó. fijq-i Ó" OVID. J^Je-

tam. L. III. 299.
. .,,., Nutuque fe^uentia traxit

^

Nuhila: quls nhnhos ^ mmixtaque fulgura ventis

Addidit , c^ tonitrus , & inevltabile fulme^i.

(W) PLUTARCH. Sympos, L. W. p, ÓÓ4. ld. ^ast.

jtat. p. 912 P. VAN MUSSCHENBR.OEK bcginfels der

^Natuurkunde bl. 8Ö4.
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tynen en heete zanden van Arabie bezioekt^

en het drooge en verbrande bewatert uit

zyne rivier die vol water is»

Deze weg van god in de zwaare en
zwangere wolken, en het druipen zyner
voetfiappen over woeste en wilde zand^
jireken kwam hem verheven en wonder-
lykvoor: endoor ervaring onderrecht,
en van boven onderwezen , erkende hy
daar in den vinger van god, en eerbie-»

digde zyne handelwyze. H^ie heeft hem
gefield over de aarde ? ende wie heeft de.

gantfcheweereld gefchikt? XXXIV. 13.
wie deelt voor den fiortregen enen water-
loop^ ende enen weg voor hetweerlicln der
donderen ? om te regenen op (x) V landj
{daar) niemand is; (op) de woestyne

^

daar in geen mensch is : om 't woeste, en-
de het verwoestede te verzadigen : ende om
het uitjpruitfel der grasfcheutkens te doen
wasfen. Hoofdft. XXXVIIL 25—2%
Niemand (volgens onzen Natuurvor-

fcher) kent gods weg in de wolken ^ of
ziet hem in zyn paleis als hy brult met zy-
ne fiemme, als rontom zyne tente duister-

IL Deel. O o held

^C'ï^ DtODÖR. STCU'L. L. Xt^III. §6. fJusxpi ^ Kciroi

'Ti^v 'Ao«!3««v otutHv^rii-. JOS^KPHUS de É. y. L. 11. c X^t.

S- 4' '^^- '^ Miw/^r^'
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beid der wateren, en wolken des hemels

zyn, Hy kan van voren niet opmaken
hoe de wolken moeten dryven, en zich

ontlasten om de beste inzichten te berei-

ken. Ziet hy fomtyds de vlesfchen drs

hemels niet op dorftige akkers , maar over

de woeste en ongastvrye oorden uitgego-

ten, hy heeft altoos geene redenen om
de voorzienigheid in twyfFel te trekken,

wegens dat zy de zaai- en teellanden met
de noodige befproeijinge voorbygaat,
of dezelven altemet door een flortregen

verfloort en weg vaagt , en daarentegen

het woeste en verwoestede verzadigt , Amos
IV. 7, aangezien hy het verband der din

gen niet kent , noch de aarde gefchikt

heeft om te kunnen weten hoe , waar , en

in wat mate de regen moet nederdalen.

Hy is onkundig des juisten tyds, waarin
de aardelingen wegens hunne zonden en
overtredingen dienden getuchtigd , of in

GODS langmoedigheid gefpaard te wor-

den. Hem is ook ten eenemaal onbe-

wust als de Algebieder den hemel buigt

,

en in een milden regen nederdaalt, of

zulks den bewoonden plaatfen ten oor-

deel of voordeel zal verftrekken , dan

,

of het gedyen zal voor de onherbergza-

me woestynen , daar het kruid naar gee-
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nen man wacht (y) , noch geen menfcbett
kind verbeidt, Micb, V. 6* b, daar
de natuur weinig (2) voorraad heeft op-
gedaan, om dat 'er zich maar weinig le-

vende fchepfelen zouden ophouden i

woeste en barre zandvelden, doot Erets
aangewezen, waarin god alleen vrugt-^

baarheid kan verwekken , en het gedier-
te, voor deze wildernisfen gefchikt , door
enen verkwikkelyken regen weet te ver-
hooren en in 't leven te bewaren ; waar
de woud-ezel allerley groenfel uit/peurt
Job XXXIX, 8

—

II, de draak en
jonge ftruisfen god eeren , die in de
woestyne wateren geeft en rivieren in de
wildernis/e. Jef.XLIIL 20.

Wie der menfchen is in ftaat om ene
dorre woeste zandvlakte te bebouwen

,

en allerley vrugten tot onderhoud te
doen voortbrengen? Zulk ene onderne-

Oo 2 ming

Cy) VIRG. GeoYg. li. I. ^^,
atque hijusja virescunt

Gramhia.
Jdm Georg, II. 438.

yuvat arva videre
Noa raflris homiimn ^ i20n ulli obnoxia cura.

(Z) Dr. SHAW'S tVAvels. p^ 449. of Arabia Petr^a.
For perbaps there are no places in the inhole world that a-
bound lesj with living creatures than thefe deferts ; é- in-
deed, -where has nature made lesC provitton for their fu[ie»
name? .<*,';.;„.., ... j.v ^
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mjng zoude (even als een woest ftrand

te ploegen) (a) blyken verloren arbeid

te wezen; deswegen worden zulke een-

zame landen <y niet flechts uit hoofde der

fchepping Exx}.d, IX 29. Pf. XXIV. i.

of derzelver g^rootheid en fchrik aanja-

gend gelaat ƒ Gö^x hnd, zyn land ge-

naamd ; maar ,votomaamlyk om dat (b)

zy onder niemands opzicht ftaan,van de
machtigften onder de Vervelingen niet

kunBen gehavend noch bezind worden,
maar alleen bJyven onder de goedertie-

ren voorzorge van den getrouwen Schep-
per-, die aan alle plaatfen zyne ontfer-

ming heeft ten toongefpreid:, die zoo re-

geert, dat de> wMteM. zisb^ verheugt, de

mO:es^e' pla^few Myde z%n.y die regen geeft

op de aarde, en mater zendt &p de ftraten

^obj V\ lo» iiem k de weereld en hare vol-

keiéi. het gediéKte^ des luottdi: de beesten

Qp duizend bergen en bet wild des velds is

by hem, Pf, Z. 10— 12. De aarde wordt

verzadigd van de vriigt zyner werken , hy

doet het gras uitfpruiten voor de beesten,

hy

(a) OVID. Ep^ V., 115. Idefa Ep. Ex.Tonto L. IV. Ep.

IL \6.
,

(b) OVID. Ep. ex Pojifo L. I. Ep. UI. 5^.
^ocu?uque aafpiclaSy campi cultare carentes ,

Va^aque
,
qua neino vindicet , arva jacmt.



HEILIGE AARDRYKSKUNDE* 581

hy doet het voorkomen in de allereen-

zaamfte woestynen ten dienfte van gras-

etende dieren, die noch kennisfe noch
geichikte leden tot den landbouw heb-
ben; maar den mensch, ^ie daartoe be-
kwaamheid en vermogens bezit, heeft

hy vrugtbare akkers gegeven , om daar
uit een voor hem beter voedfel te ont-

fangen ; hoewel hy in dezen gevallenen
ftaat veel fmertelyken arbeid moet aan-

wenden om uit de aarde, die voor hem
ene ontaarde ftiefmoeder geworden is,

^ien /lok en ftaf des broods te doen voort-
komen. Dewyl nu Gode alle dingen mo-
gelyk zyn , en hy de rivieren kan ftellen

tot een dorstig land, het vrugtbaar land
tot zouten grond , om de boosheid der ge-
nen die daar in wonen ; zoo kan ook dat
zelfde PiXv^xWiOg^wdewoestynetot een wa-
terpoel ftellen , en het dorre land tot wa-
tertochten. Gelyk zoo de heere de
woestyne, waar in Israël omdoolde,
meenigwerf met de wolkpyler overfcha-
duwde en verkoelde, en ook altemet
daar uit brulde en zich fchriklyk ver-

toonde, zoo dat de woestyn van Kadêsch
ontzet was op zyne ftemme , en beefde als

hyze beftrafte Pf. XXIX. 8. Hoewel
die b^ftraffing , waar in Hy een vette en

Oo 3 mil-
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milde regen gantfche ftroomen van ze-

geningen uit GODS heiligdom deedt af-

daaien , niet diende ter verwoesting

maar ter bevrugtiging van die fchrale

mldernisje f en haar maakte tot een er-

Jenisje des H E E r e N , waar in Israël ve-

le jaren zich heeft nedergeflagen by Ka-
dêsch , op de grenzen van het beloofde

land , in de woestyne Paran by Kadesch,

waarin de wolk bleef, Num,X. 12. XIL
16, HL 3, 26. en die groote en vreeslyke

woestyne ter inwoning bekwaam maakte.

God deedt daar op milden regen druipen,

en bereidde ze door zyne goedheid voor

den elendigen , Pf, LXVIIL 10 , 1 1. Hy
deedt den hongerigen aldaar wonen, ende

zy [lichten ene/lad ter woninge: ende be-

zaaijen akkers ende planten wyngaarden ,

die inkomende vrugt voortbrengen, Ende
Hy zegende ze , zao dat ze zeervermeenig-
fvuldigden , ende haar vee en verminderde

.Hy niet, Pf. CFIL 33-^38. Hy geboodt

den wolken van boven, en Hy opende de

deuren des hemels, ende regende op hen

het Man om te eten , en gaf hun hemelsch

koorn; een ygelyk at het brood der machti-

gen : Hy zondt hun teerkost tot verzadinge

i^/;LXJ^Fii/.23—25, Hy zorgde ook
yoo|: b^nne feesten ^ dis waren met bun

uit
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uit Egypten opgetrokken
, fcbapen, run-

deren, gantsch veel vee: geen klaauw was
achtergebleven , waar van zy konden ne-
men om den heere hunnen God te die-
nen. Exod, X. 26. XIL 38. De Alver-
zorger deedt het gras voor de beesten uit-
Spruiten Pf. CIV. 14. en gaf het vee zyn
voeder. Zoo dat Israël, fchoon het ge-
wone voedfel in de woestyne Manna
was, echter ook uit het zuivel en vleesch
zyner beesten op zynen tyd ene aange-
name verkwikking en verandering had-

1 *. r^^
^^^^ ^^^ fnoode ondankbaar-

heid fchuldig maakte, als zy van het he-
melsch brood walgden en tegen hunnen
goedertierenen Vader murmureerden,
die hun meer dan ververfching in de
woestyne toebragt, en hen zoo dekte te-
gen de hitte des daags, en het dorre
aardryk zoo uit zyne opperzaalen ver-
hoorde, dat zy niet fcheenen in ene le-
dige en doodfche wiidernisfe, maar in 't

erfdeel des heeren te wezen; waar in
zy,noch hun vee, aan eenig ding gebrek
leden, en het vee by hunnen voet vermee-
nigvuldigde (c), zoo dat zelfs, toen zy in

Oo 4 de

(.C-^ GI.ASS11 Philol Sacr, p. 373. ad Pf. CVII. 28. &Jumenta mum ^Vn'< ^h non mimit, h. e. auget.
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de bezitting van het Over-jordaanfche

gekomen waren , Ruben betuigde, dathy
veel vee , en Gad, dat hy machtig veel

hadt Num. XXXII. i.

Het land der beloften y fchoon in vele

opzichten gewenscht en overheerlyk,

hadt nochtans dit met de Oosterfche lan-

den gemeen, dat het in vele gedeelten

droog en zandig was; hoewel die zan-

den , met wateren behoorlyk gelaaft

,

niet nalieten vrugtbaar te wezen. Maar
byzonderlyk is dit land door verfchei-

dene regtvaardige oordeelen, het onge-

lyk der tyden , en ysfelyke verwoestin-

gen dermate geteisterd en leelyk geha-

vend, <lat deszelfs oppervlakte, al voor
een reeks van achtereenvolgende jaren

,

zich aan zeer vele oorden bar en zandig

opdoet. Dit zal dan ook de reden we-

zen, dat, ten tyde van des Zaligmakers

omwandelmg , de Euangelisten Matthe-

us FIL 2(5. en Lucas Imfdji, VL 49. de

Griekfche woorden y>j aarde en ot^jLiJLoq

zand door malkanderen gebruikt hebben.

|n d'eerfte plaats wordt gezegd, dat de

dwaze man zyn huis in "'t zand gebouwd

badde ;\vi de laatfte, dat het was gebouwd

Qp de aarde zonderfondamentc Genoeg-
gaan] }ifef| men door hgt gantfche Oos"

ten
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ten niet diep te graven, om op ene lei

vende rots oï fteenklip te komen. Die
zich der moeite niet willen geven, om
de losfe opliggende zanden of aarde weg
te ruimen, en met het verdiepen tot op
den rotsgrond door te dringen , om enen
onwankelbaren grondflag te hebben, lie-

pen in den regentyd gevaar dat het zandy

waar op de (d) dwaas zyn huis gefticht

hadt, en dat geene vastigheid daar aan
konde toebrengen, zoude driftig wor-
den , wegfpoelen en zyne woning van al-

len fteun berooven. En men ziet , in 't

voorbygaan , de gepastheid van uitdruk-

king in de woorden van Eliphaz den Te-

maniter Job IV, 19, die ons befchry-
ven den zwakken grondflag van de lee"

men huizen, welke wy elendige men-
fchen in onze vreemdelingfchap bewo-
nen, brosfche en verachtelyke huizen
(e) ,die geen bellendigheid hebben , maar
uit eigen aart ter ontflopinge hellen: die

gevestigd zyndein \ ftof der aarde , als

het ware, in 't lichte en vliegende flofvan

Oo 5 Ara-

(d) iESCHYL. Agamemn. -vs, 1543,

Tov uiixarvtpóv' 'i's'^ag Sè Xv\y£i'

(e) De huizen van arme en geringe lieden zyn
in 't Oosten uit leem toegefteld, of uit borden met
leem beftreken, die een Ikehte vertoning maken.
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Arabie , daar weinig gemeene aarde en
de oppervlakte fiof en zand is.

Waren nu de laagten in Canaan zoo be-

fchapen,dat2:y aan veleoorden eenbaren
zandig uit:sicht hadden , zoozullen de top -

pen der bergen , die voor geweldige win-

den en wegvaagende flortregens zyn
bloot gefteld, en gewoonlyk met een

dunne bedding van aarde overfpreid zyn

,

waar in het gezaaide niet al te wel wil

voortkomen, geen betere vertoning ge-

maakt hebben. Wy behoeven niet te

blyven ftaan by de zandige, en fomtyds
gantschlyk van aarde ontbloote (f) berg-

toppen in Canaan, die tegenwoordig

naauwlyks voetftappen van ene vroegere

vrugtbaarheid achter zich laten: want
zoo deerlyk is dit land verwoest, dat

latere reizigers met veel moeite , uit noch
eenige weinige overblyffelen ,zichvandes

zelfs voormaligen bloei (g) en gelukftaat

hebben kunnen overreden. De opper-

vlaktender bergen, immers eenigen , had-

den al, in Davids leeftyd, een zandige

en

(f) Wat ai aarde, in een enkel beleg van Jerufa-

Icm onder Titus, aan de werken der belegeraars

verbruikt is, leert ons jgsephüs L, V, 12. 4. V. i.

I. de B. y.

(g) Deut, XXIX. 22. enz.
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en fchrale aarde , waar uit zich de land-

man geen ryken oogst konde beloven

en die ons in Pf, LXXII. 6. onder het

woord ]ni^ wordt befchreven. Is 'er een

hand vol koorn in het land op de hoogte

der bergen ; de vrugt daar van zal riiis-

fcben als de Libanon : ende die van de fiad

zullen bloeijen als het kruid der aarde.

Het land, waar in die hand vol koorn

gezaaid was , lag op de hoogte der bergen,

Weshalven het woord Erets beter door
aarde oï grond in de aangehaalde plaats,

dan door land was vertaald geworden.
De aarde wordt daar niet begrepen in de
laagte aan den voet der bergen, noch
minder dat het koorn , in die lage aarde

geworpen , naderhand op de hoogte der

bergen zoude overgebragt en verplant

worden, als het welk niet alleen met den
akkerbouw der Oosterlingen , maar ook
met dien van alle andere volken ftryden

zoude ; maar de H. Dichter bedoelt de
aarde ofgrond op de toppen der bergen ^

die doorgaans niet de beste is om een
weelig gewas uit te leveren. De aarde
ligt veeltyds op de toppen der bergen
ondiep en fchraal, verlluift lichtelyk

door den wind, ontbloot de wortelen

van het aanbetrouwde zaad, en vervliet

met
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met het afloopend regenwater. Palaesti-

na is een land van bergen en dalen , alwaar
de grond over het geheelgenomen klippig

is, en om Jerufalem uit enen losfen kalk-

fieen beftaat. Het bergachtige ligt tegen-

woordig grootendeels kaal en bloot , en
heeft voetfporen van ene voormalige
vrugtbaarheid en den noesten vlyt der
akkerlieden , die met veel moeite en ar-

beid die hoogten wisten te bewerken,
en door rygen van fteenen , in ene wei-

voegende orde om de bergen trapsgewy-

ze gefchikt , de aarde op deszelfs toppen
te bewaren. Het dragen en plaatfen van
die fteenen (h) veroorzaakte den land-

man veel fmerten Pred. X. 9 , die door
het opwentelen dier fteenen, welke door
den wind ofregen waren afgerold, ofom
andere redenen uit hunne plaats geraakt,

in het lot van Sifyphus deelden, en de
opm.erking van Salomon bevestigden

Spreuk. XXVI, 27, die enen fleen wen^

telt, op hem zal hy wederkeeren (i). Va-
der DU HALDE verhaalt dat men in Qhina

wel

^
(h) iiOMKR. Od. S2. 223. 'At[La(Tikq héiovTHy aKw^g

ey^svui epMiy &c.
(l) HOMER. Od. A. 592. feqq. GfOOtC fteCnCn

"worden om hunne grooue , als kunnenctc niec op-
ge-
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wel dertig terrasfen boven malkanderen
kan zien , van den voet tot aan de kruin
der bergen, door kleine muren onder-

fteund , en welke het volk met onbeden-
kelyke moeite heeft aangelegd , en waar
op zy vele vrugten gewinnen. De Joden,
die zich minder dan de Chinejen op den
koophandel toeleiden , die ook betere

en meerdere ftoffen hadden om hunne
landeryen te mesten en toetemaken,
wisten hunne bergen ten meesten oirber

aanteleggen , en de hoogten zoo wel als

de laagten met voordeel te gebruiken.
De Koning Uzzia , die in 't landleven
vermaak fchepte , maakte zich beroemd
met de weerbarftigheid der bergen door
kunst en naarftigheid te overwinnen , de
noodige aarde, daar ze ontbrak of weg-
gefpoeld was, optebrengen, en door la-

gen van fteenen het afïlorten daar van
voor te komen. Weshalven de toppen

der

geheven en gedragen worden , fteenen der rolUnge of
nuentehjige genaamd Bsdr,. V. 8. VI. 4, vergel. iW<ar<:.

J^. 4Ö, en zwaare zaken, die moeijelyk zyn uit
te voeren, worden, onder het wentelen van zwa-
re en lastige fteenen, door de Ambiers voorgedra-
gen; welke zwarigheid toeneemt, 200 die fteen
tegen een hoogen berg moet opgewenteld worden.
TOGRaI in Lamiato''l Ajam, vs. 14. é' SCHüLTENS
i» Harnas, p. 422. , 423,
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der bergen veelzins gelyk waren (k) aan
die jleenachtige plaatfen Matth, XIÏL 5,

20. Mare, IVy 5,16. daar het zaad geen
diepte genoeg hadt , en bloot lag voor
de zonneftralen, die op kale bergen het

meest (leken en (1) hunne grootfle kracht

oefFenen, Derhalven een groote ze-

gen als een hand vol koorn op den top

der bergen, daar het wegens ene dunne
en fchrale aarde niet diep kan inworte-

len, en zelden zoo wel als in de laagte

tiert, echter onder het opzicht van den
hemelfchen Landman zulk een fchoon
gewas zoude uitleveren, dat niét dun
noch fpichtig , maar wel beflagen zoude
opgroeijen, en, als de wind daar tus-

fchen fpeelde , een geruisch zoude maken
als de trotfe en hooge cederen op den Li-

banon, Wen de regenachtige lente is ten

einde geloopen (m), begint het winter-

koorn optekomen, de zuigende air op
den groenenhalm te zwellen, en , met den

bly-

(k) PLATONIS de Leg. L. VIII. p, 646. /xvjS' slg

'xsrpctg Te ucit Ki^a; q%iipovtug^ ov ixvj iots (pv(Tiv tJjv

aura 'p/^wöiv Kvi-^srai yóviyi.ov. HOMER. Epigr. in Ery-

thrteam, L. C. VALCKENAER adnotat. i7i EÜRIPID. Hip-

folytum p. 161.

(1) VIRG. Georg. II. 377. ^ut gravts incuvibens ftofu-

/is arentihus aftas.

(m) VIRGIL. Georg, L, I, 314.
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blyden daauw (n) befproeid, in zyne
golving (o) en overbuiging verwisfelende

fchaduwen uit te leveren, en door zyn
geruisch een overvloedigen oogst te fpel-

len. Zoo fterk is het geluid der akkeren
als de wind daar over gaat , en de zwan-
gere halmen door malkanderen flingert,

dat HOMERUS het gedruisch (p) vanene
groote meenigte daar by heeft vergeleken

,

zoo wel als by het geraas der zee. En
viRGiLius (q) heeft het geruisch der bos-

fchen en koorn-velden faamgevoegd.
Hoedanig Boreas (zong hy), reis op reis

uit den Noorden opflekendey het Jneeuw
van Scythie en waterlooze wolken opeet:

dan gruwt het hooge koorn en de golvende
akker van het ongejluimig gebulder , de
toppen der bosfchen ruisjchen , en gewel-

dige baaren wentelen tegens het Jlrand.

VARRO , coLUMELLA en anderen reke-

nen de bergen mede onder die landen,
welke voor den ploeg gefchikt zyn , e-

doch zy moesten dan niet te hoog noch
te fcherp wezen, maar veeleer bosch-

en

(n) HOMER. ll. \P. VS. 598,
(o) HOMER. J/. B. VS. 145,

(p) HOMER. II. B. 145. fe^q.

(q) GEORG. III. VS. 198. feq^- OVID. HeD. Ep. X.
139» Corpus, ut imfulfa fegetes jiquilonibut , honet

.
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en- grasryk. Nu is het niets ongewoons
de Schrift te hooren gewagen van fcha-

duwryke bosfchen op het gebergte, bly-

de heuvelen aangegord met verheugin-

ge, koele en verkwikkelyke hoogten vlie-

tende van melk , en kudden die de velden

bekleeden en het gras op duizend ber-

gen affcheren. Ook onderricht ons de
Heer hasselq_uist (r) dat alle de ber-

gen van Judaa van ene middelmatige
•hoogte ^yfly en Dr, shaw (s) teekent

aan, dat in zyn tyd de bergen van Ju-

daas ftamme meer dan de valleyen be-

woond werden , dat zy met ftruiken en
een kort doch aangenaam gras bezet wa-
ren, waar op het kleine vee meer dan
op het gras der braaklanden en beemden
verlekkerd was , het geen ook hun vleesch

niet alleen geuriger en voedzamer , maar
ook hunne melk en hun zuivel veel lief-

felyker en overvloediger maakte.

Blyft'er inoorlogstydenen harde ver-

volgingen maar een band vol volks ten

platten lande overig ,en vlugten de meeste
ea welgeilelde opgezetenen , ter hunner
veiligheid en verzekeringe met hunne

til-

(f) Rei-zenach Falaefi'ma, bl. 14^.

(s) Traveh p. 3^8. en vergel. Matth. Xl^II. T2.

(O H, J.
BiCEÜNINii , OrientAlifche reysf. ^/. 2l8.
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tilbare en roerende goederen (u), naar de
gefterkte fteden (v), 200 zoude onder
enen rechtvaardigen en vredelievenden
vorst, en onder de begunlliging des lie-

mels, die arme kleine en verachte hoop
tot ene groote meenigte uitbreken , en
200 fchielyk weder vermeenijrvuidigen,
dat hy het gantfche land zoude bezetten
en innemen. De iledelingen, boe v;eer

ook gepraamd en geprangd door ene ha-
telyke overheerfching , zouden iv» riiÜTi-

te wandelen , den engen band om hu:i-
nelendenen verbroken vinden , en mv^de-
deelen in 't geluk van ene befcheider'o
en gewenschte regering. Hun aar-L^i,
hoe zeer ook gefmolten door onderdruk^
king en pweldenarye , zoude zoo fchie-
lyk weder aanwasfen en toenemen , even
als het groen , in de lente die de natuur
verlevendigt, ongemerkt doch fchielyk
uit het aardryk opfchiet (w) , wen de
westen wind den geiioeglyken zomer in«
lokt, terwyl de ryp op het gras leit, en
de daauw, op het jonge gras, het vee
11 Deel, p p ver-*

Ed. Wesf. p. 3 SS.
(v) Jer. \m, 14. PHILONIS Judai L. I de excc^a"

et;<pciKei ysyevyir^ai voii^hmiv &c. Ter, IV. s, 6.
CW) VIRG, GW|, UL 3S3, ld. Il 330,
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verlekkert. Dan zwelt de landouw , de
voedzame akker teelt vast , het veld opent
^ynen boezem voor den kauwen adem
des westen winds : het versfche vogt
dringt dan in alle dingen door : en het

groen durft zich in den nieuwen zonne-

fchyn veilig betrouwen. Ik zie dan
geene noodzake om van de gewone be-

teekenisfe des woords -^y flad met den
Hoogleeraar v e n ema af te wyken (x)

,

en het door enen milden regen over te

zetten. Ook kan ik niet inftemmen met
den Eerw. en aardrykskundigen Heer
E. SCHUTTE (y), die het ilot dezes

texts wil vertaald hebben : en zy zullen

hloeijen van wegen de hitte als het kruid

der aarde. Dan het grondwoord y^' (z).

zegt niet zoo zeer een bloeijen , als wel
een uitblinken , uit/pruiten ; Jchielyk voort

komen van planten en gewasfen met al-

len desfelfs groenenden en frisjchen luis-

ter. De LXX. hebben : zy zullen bloei-

jen, of uitjpruiten uit de ftad als het gras

der aarde, 'E^uv-ysco zegt : een uitjprui-

teriy

(x) Comment. in Ff. LXXII. lö.

(y) Sdchtelyke Gezangen III. Deel bl. 127.

Cz) N.G.SCHROEDER, obf. fel. ad orig. Hehr. p. 1^4.

yy tranfiit ad id quod emkat , vet promicat
, frajertim

ciim agili motu , vei quodam fplendore aut n'ttore, . . . pc

Ff. LXXII. ló 3W3 l^yo W*3f1 emuabunt ex urhe, u

gramen v'mdc-^ hoc esf, late pullukbunt &c.
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teny bloeijetiy opengaan j botten y voorts
komen, ontftaan enz. En leenfpnukig
genomen van menfchen, toont het aan
hunnen bloeiftaat, groote meenigte ^ mor-
fpoed en bevallig gelaat (a). De hitte
dient ook in 't Oosten niet om het gras
weelig te doen opwasfen , of het zelve
in zynen gloor en blinkend groen lang
ftaandete houden, man.rvee^ eer om het
te verbranden en in een te fchrooken;
zelfs in zoo verre dat ene grooce hitte
het verrukkend groen, dat in den mor-
genftond noch bloeide, al des avonds
heeft verdord en ter neder geflageii (b).De lentey waarin het groen prykt en
praalt, gaat 'er ras voorby , de zomer
komt fchielyk aan, en heerscht met
kracht en geweld, de brandende Oonen^
wtnd verzengt het uitfpruitfel, de vlam-
mende zonneftralen Heken de bergen
aan, koken de kley, likken het gras opm de vlakten, en voeren een gloed met
zich, even als die was toen Phaèton den
zonnewagen mende.

PP 2 Be
^

(a) HERODOT. i. IV. I. a.v^e6<TVi;.ykc> r^g 'A,;.g
avdpxii, iicci zpmoirm (xsyxKuv avvióvruv. Job r oJ

XXXFII.27. M. MANILII L. II, VS. 420. Umclhf/&
Judor, ?iudus^u€ in folihsorhis,

J ^
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J)e wolken rooken , en naar mate van de

landen ,

Gelegen hoog of laag , beginnenze te bran-

den t

Te fplyten , en verdord te kivynen , als het

fap
J^erdroogd is, PVelde , en voer en hooi

veranderen knap

Tti witte en Jïuivënde asch. Geboomte,

loof en Jiamnien

Verbranden. Dor gewas fchaft voed/el

voor de vlammen ,

En koejiert zyn bederf: (c)

En deze dikwyls ondraaglyke zomer-
hitte is, naarmyn begrip , de voldoenen-

de reden , waarom in Cnnaan en de aan-

grenzende landen, als mede in alle die

onder ene heete luchtftreek liggen , het

gras tot een zinnebeeld der menfchelyke

broosheid QU kortftondtgheid gefteld wordt

:

daar het, myns bedunkeas, ene verkeer-

de en niet gelykende toepasfing wezen
zoude het gras, in de meer JSloordelyke

landen, in een zelfde opzicht te willen

aanwenden , om het zelfde daar door

aftebeelden. Want in de gematigde
en

CO oviDiüs NAZOOs Herfchepping, II boek.



HEILIGE AARDRYKSKÜNDE.
^97

en koelere gewesten, daar het nietgant-
fchelyk omkomt, maar de vinnigfte on-
gemakken der ruwfle jaargetydeii door-
itaat, op de ondankbaarfte plaatfen op-
komt, en ons noodzaakt, zal het niet
alles overgroeijen, om het gedurig!vk
te wieden en (d) zelf tusfchen de ftraat-
fteenen weg te fteken; kan het eras veel
eer dienen om de onfterflykheid of een
omergankelyk leven, dan om onze onbe^
jtendigheid en kortflondig verblyf daar
door uit te teekenen.

y^^flad llamt wel af van enen wortel
*Ttr(e) die meermalen genomen wordt
ypov blakende hitte, yver , toorn en een
Jcoielyke en wakkere voortkoming van din-
gen, enz. dan de reden der woordgron-
ding ligt m de zaak zelve, om dat plaat--
fen, by voorbeeld fteden , daar een toe-
vloed van volk is, worden aangemerkt
als te barnen van het fterk verkeer der
menfchen (f). Doch my is onbekend of
yi^ ergens m den zin van enen Herken
en milden regen voorkomt : altoos zou-

PP 3 de

Cd) OVID. Metam. U V. 486 . inexpugvabile gtcmeff^
Ce) N. G. SCHROEDER obf. fel. ad ong. Hehr.p.%6.

irrff^/;'^*
SCï^^OEI^ER ib, p. 18. feq. 26. VIRG. ^».

yui. 070 ... . totumque ittjiruéïo Marte videret
Fervere Lfuca(en , é'C
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de het niet de gemeene en gewone betee-

kenis wezen ; en in de woordfchikking
waar in het hier ftaat als vereenigd met
p^* landy hoedanig ene famenvóeging
dikmalen plaats heeft , wyst het aan alle

de in- enopgezetenen des lands, zoo die in

de bemuurde fteden , als die in de dor-

pen en op het land leven. En wy heb-
ben te meer redenen om by onze mee-
ning te volharden, doordien de oude

dic/jfersvanene rechtvaardige, voorzich-
tige en vreedzame regering het zelve

hebben opgegeven, het geen de H, dich-

ter daar van in dezen Pfalm heeft opge-
zongen. homerus laat 'er zich dus over
uit (g) : de menfchen leven gelukkig on-
der enen uitmuntenden Koning, die Go-
de gelyk is, over vele en brave mannen
heerscht en het recht handhaaft. De
zwarte aarde draagt tarwe en gerfte,

de

(g) HOMER. Od. T. VS. Io8. feq. HESIOD. E. VS, 224
feq. OPPIANI de Pis'-at. L, II. vs. 68o .

.... vüv yap CS Sty.ff öpsVrf/pisj ToA^iaiv

Ttvmg'-fCii iiepÓT^èirai (Tvvégriov i^^è cvvotnog.

^SCHXL, .^gam. Vf. 960.

. o . . '2 01; npciTOuvrei (luXB^cotwg

Qsog crpoVijOiv eQjxsvSig vpop^épaeTai'

E^iJbv y<>'p ciiSs/g Sovhiif ^pi^ra*, ?uy(?.

TLATONIS de RepuèJ. L. II. p. 423. Mova-aTcg Sê róvTUV
vsciVMmtepa riyft.kx , m«» d wg «yrev Trapai öewv SiSóafy

TO^S $lHCClQ(g &C.
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de vrugtboomen hangen met ooft bela-
den, het fterke vee teelt gelukkig voort,
en de zee geeft visfchen. hesiodus zegt
op dit zelfde voetfpoor, maar wat breder:
de fteden en menfchen groeijen en bloei-
jen onder overheden die recht en ge-
rechtigheid oefFenen , overal is 'er vrede
op de aarde , en de wydziende Jupiter
berokkent de ingezetenen geen moeije-
lyke oorlogen. Geen honger of kom-
mer plaagt de rechtvaardigen (h), en
groenende verzamelen zy hunne vrug-
ten. Het land brengt hun zyne inkom-
ften overvloediglyk voort (i) De hoo-
ge eikelaar draagt zyn eikels, en ia
zyn midden befluit hy honigvloeden.
De woldragende fchapen zyn met vach-
ten beladen, de vrouwen baaren kinde-
ren hunnen ouderen gelyk, en zy zullen

P P 4 on-

(h^ Buodedm. Vanegyr. vet. a CHR. CELLARIO edUi
p. 18, G^are ft 71071 fruftra Gract poeta hofninibus jufiiii-
am cohntibus repromittunt hinos gregum fetus , ^ dupUces
arborum fruiius ; mme omnia gentibus umverfis gemina de-»

bentur
,
quarum vos domini tam janóii jufiitiam ^ con-

cordiam colitis.

(ij Ib.p. 48. TJt vero lucemgentibm extulifiis, exin-
de Jalutares fpiritus jugiter manavt. Nullus ager fallit
agrkolam^ nifi quod fpem ubertate fuperat. hoviinutn atates
& numerus augentur. Rumpunt horrea condita 7nesjes , et
lamen cuhnra Kuplicatur. Ubi pha fuere, jam (eges est:

Jnetendo ^ vindemiandQ defecimus»
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onophoudelyk in 't goede bloeijen. Men
vergelyke i Machab, XIV, 4, 8—14,
en Jejus Sirach, XVL 5. Het tegen-

deel' heeft plaats onder ene dwinglandi-

ge overheerfching en eigendunkelyke re-

gering, daar de vryheid naauwlyks by
naam bekend, de bezitting der onder-
danen onzeker is, en hun pleiten voor
het recht der nature oproerig gehouden
wordt. Onder zulken regeringsvorm
ontvolkt de aarde (k), de elendigen des

lands verfteken zich, en de lieden uit de

fiad zuchten, Job, XXIV, i— X2. (1).

(k) LATINI PACATI Tanegyr. C. XXK PHILONIS
Jt-Ui fragrn. Ilp8. DIODORUS SIC. Lib. XVI. 83.

(1) C2^rW ")';? civifas 'uiroYum ^ conf. Deut. IL 24
Cna I^j; yud. XX. 48 ni-no *^,>;??J. dviias Zabuhn virorum

togmmen hahebat
^ JO6EPH. de B. J. L. II. XVIIL g.

HOMKR. IL P. VS. 737. TOA/V «Vrtpwv Od. Z. w. II4.

'H ^ciivfinuv avJpSv TtóKiv ^yyicrcaro- ib. vs. 3. Bij 'f' ff

^uivvi'^m tkvSpSiv Svijjiov 7£ zóhLV r£' Od. 6 vs. 82. "Agrea V
a'jèptxiiTOCV i\yi\<Top^cti- IIESIOD. A. i>s. 270. •xóKtg avSpmv
HKKODOT. L. VU. 3. riüi/êavcfie/ yup uSe'ê^siv ovts

rivk tÓKiv «vJpwv cu5f|xn<iv, ovré "eèvcg cvSsv ivöpuTwv

UTO?.i'*x£cöw , To i^ixTv ctov' Ts "e;rcii 'eXèm 'eg (xuxv,Vy

rovréitiv TiSv HccTéKst,ci iiit£t,cipciipyiiJ.svuv' ld. de vita Homeri

f. 752 'HöfAeVi^v v^'^sui Siuv %ösV« aoii TOhv av^pZv
JESCHYL. Su^pl. w. 920. AAA' V) yuvectmv ig %óhv BoneTg

fiO>,sTv- Covf. jESCHYL, Pers. vs. 117. CALLIMACH.
Uj^n. in D. vs. 20. ^lihus ex locis diSiió Jobaa. cepera",

^ue ^hrfijès fpionimte iUufirari fosfunt.

VER^



VERHANDELING
O V K R DE

GORDYNEN
DER ,

VESTINGEN.
DOOR

A. LIEFTINCK,

ö ï. W anneer ik eens door inge-

fpannen gedachten mynen geest bezig
hield met eene ernftige befchouwing
over de wezentlyke deelen eener ves-

ting, dacht ik by my zelven, als de
gordyne buiten het oereik gelegen is

van den vyandelyken aanval, zoude het
dan geen groot voordeel zyn , by aldien

men eene vesting uit loutere gordynen
en fiancquen konde famenftellen ? dan

,

helaas ! de werkdaad daar van ftelde my
wel ras de onmooglykheid, van die fraai-

je verbeeldinge voor oogen. Niet te min

-PP 5.
"

V^Q]^
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trok ik daar gevolgen uit , en befchouw-

de mynen inval als eene Ji^io doCirinaliSf

die, of fchoon onwaar en nietig in des-

zelfs daadlykheid, echter onbedenkelyk
veel nuttigheid in zich behelsde. Ik

bracht my te binnen, dat, dewyl de gor-

dynen onaangrypelyk zyn, de vestin-

ge des te minder aangrypelyk moet wor-
den, naar maate het getal van weiaan-

gelegde gordynen aan deszelfs omme-
kring komt aan te groeijen. Dies ont-

wierp ik billyk dezen regel : eene ves-

ting moet zoo veel mooglyk uit gordynen

hejïaan.

En in der daad door de face bereidt

zich de vyand eenen weg tot het bin-

nenfle van de vesting ; zoo dat hoe min-

der en korter de facen zyn , des te meer-

der ook den aanvaller de pas is afgefrie-

den tot de verflerkte plaatfe.

<5 II. Ziet daar myne hersfenen be-

zwangerd met een ontwerp om d^face
des bolwerks voor het grootfte gedeel-

te in eene gordyne en bres-flanq in te

trekken. De uit^komst heeft aan myne
verwachtinge beantwoord. De Haar^
lemfche Maatfchappy der wetenfchap-

peu keurde myn ontwerp voor goed,
en
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en gaf de verhandeling daar over met
haar X deel in 't ligt. i

§ III. Ik wierd hoe langs hoe meer in

myn (gevoelen bevestigd, wanneer ik de
redenen gadefloeg van de overgroote
flerkte in fommige vestingen, die door
moerasfen , inundatien , fterk flroomende
rivieren, en dergelyke gefteldheden der
natimre, zoodanig ongenaakbaar zyn,
dat zy alleenlyk van weinige kanten kon-
nen worden aangevallen. Dit, dacht
ik, kan men ook door de konst met
gordynen uitwerken. Ik wil mynen le-

zer door alle myne ontwerpen over dit

onderwerp niet henen leiden. Ik kome
ter zaak.

Maar op dat ik niet, als met ongewas-
fchene handen, aan het werk valle, een
werk (zegge ik) dat wegens zynen in-

vloed op de uitwendige veiligheid van
de Republicq (maar wie gelooft het?)

zoo veel invloeds heeft , zoo zal ik eerst

eene rechtfchapene definitie van eene
gordyn in 't algemeen trachten voor te

ïlellen. Dit is vreemd, zult gy zeggen,
in den vestingbouw ook definitie? moet
men daar ook redeneren? maar, bid ik
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u, een weinig geduld, de order vordert

zulks.

5 rV. Het is hier niet de vraag, met
welke A , B, C letteren eene gordyn op
het papier kan worden gemerkt (zy*

droomen, die dit voor definitien opge-
ven), noch welke toevalligheden daar in

konnen plaats hebben; maar, als ik het

wel gevat hebbe, hier in legt de knoop,
dat ik eene opnoeminge moet maken van
alle die eigenfchappen (geene toevallig-

heden) die het wezen van de gordynen

bepalen, ofte die alleen eigen zyn aan
sX\g gordynen , en die tefFens genoeg zyn
om dezelve van alle overige dingen on-

derfcheiden te maken.
Ik zegge daarom niet E F of R L

is degordyfie, ook niet, dat zy die wal-

le is , die twee bastions aan één voegt

:

want in twee onaangrypelyke facen kan
die omftandigheid plaats hebben (a). Be-

halven dat , is zulks in de gordynen eene

toevalligheid : want hier zullen zy , (en

dat is wat nieuws) de bolwerks hoeken
formeren.

In myn aangehaalden Haarkmfcben
achu

(a) Ziet mynen Achthoek^ die te vinden is \xi hec

ÏK,. deels II. ftuk der Haarlemjche wrhindelingen.
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achthoek , en in myne geforüficeerde rech-^

te lynen, maken zy de deelen uit van
den ommekring des bolwerks* Wat
denkbeeld zal men dan opvatten aan-
gaande de gordynen?
Zy is zoodanig eene wal, die van

weerkanten aan alle haare deelen uit
andere flukken van de vesting volko-
menlyk kan worden verdedigd.
Dit heeft plaats in alle gordynen,

die mooglyk zyn.

ö V. De echtheid van dQ2.Q definitie
moet ge my ontwringen, of gy moetmy toeftaan, dat myne vesting alleen
loutere gordynen 2.2^x1 den vyand aanbiedt,
indien nu de gordynen veel fterker zyn
dan de facen, en de vesting in defierkte
gelegen zy, zoo is eene vesting des te
meer eene vesting, naar mate ^j meer-
dere gordynen heeft aan haaren omme-
^^"^•/^ y^" 'sgelyken uit kraehte van

tegenltellmge, eene vesting verdient des
te minder den naam van vesting, naar
mate zy door veelheid van aangrypely-
ke facen meerder verzwakt is.

§ VI. Eene vesting dan, ^\q uit enke-^
ie gordynen en bedekte flancqim jbeftaat

,

heeft
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heeft alle die hoedanigheden, waar in

de volkomenheid van haare natuur ge-

legen is.

Uit dat oogpunt de nieuwe werken
voor Groningen befchouwende , ben ik

dikwerf geërgerd geworden, dat die

cierlyke vesting aan haaren ommekring
niets anders heeft, dan facen, die van
elkanderens onderlinge verdediging af-

hangen.

§ VIL Dit gebrek in het fonlficeren

van doorgaande hoogten trachtende te

verbeteren, heb ik voor die by^ondere
omftandigheid een vesting-werk uitge-

dacht, waar in de vyanden niets, dan
gordynen, zullen mogen aangrypen, die

verdedigbaar zyn xx\t flancquen , ten ee-

nenmaale buiten den aanval gelegen.

En dit is alleen mooglyk , zoo als het

my voorkomt, in die gevallen, waar in

men aan de gedaante van eencxi uitgebo-

genen , of in zich zelven loopenden om-
trek niet gebonden is.

§ VIIÏ. Ziet hier de conftru^tie van
myne vesting. De biiiten-polygone A B
geve ik 80 Rhynlandfche roeden leng-

te, en dezelve in C gelykelyk verdeeld

heb-
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hebbende
, rechte ik daar uit op den per-

pendiculaar C D= 15 roeden. Als ^an
de limen van defenfie A F en B E onbe^
paaldeJyk getrokken zynde, 200 fteek
ik op dezelve af de facen B G en A H
ter lengte van 20 roeden. Wanneer
nien nu verder uit het centrum A den
boog G F, en uif B den cirkel-boogH 11 getrokken heeft, 200 zynde flarw-
quen G F en H E met de gordyne F E
bepaald.

^

1
^ P^V^" ^^ ^^^ "^^^^ ^e vraag, hoe
\
de face m eene gordyne worden ver-

anderd? Ik antwoorde, door een tegen-
overgelegene fiancq, die dezelve van
weerkanten verdedigbaar maakt. Mvn
zeggen is gegrond 'm het denkbeeld van
eene gordyne zelve Wat zult ge dan
daar tegen maken ? welke bevindingen
wat oorlog, hoe veele getuigenisfen van
Muaeuren, welke onverftaanbaare voor-
oordeelen zult ge tegen my aanvoeren?om myn gevoelen om verre te werpen.'

5 X. In gevalle van eenen in zich zei-ven loopenden ommekring te verfterkep,zyn <^^ butten-polygonen der vestingen
met uitfprmgende hoeken aan elkande-

ren
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ren gevoegd Hier zoude men die in

eene rechte linie konnen plaatfen. Maar
neen, men moet aan een vesting-werk

die volkomenheid geven , die de byzon-
dere omilandigheden gedogen willen.

Hy is zi.ineloos, die het tegengeftelde

durft ftaande houden. Maar wat zal ik

zeggen van die genen , die volgens ééne

hypothejis alle vestingen willen toeftel-

len? Hier doen zich ontallige omftan-

digheden op , die van eenen gantsch on-

gelyken aart zyn met die van in zich

zelven loopende vestingen. Zoude men
die alle in ééne hypotheje op de volmaak-

fte wyze konnen bevatten ? Althans ik

fortificere de doorgaande hoogten op
eene geheele andere wyze, dan polygo-

nen , die eenen ommekring formeren.

5 XI. Om dan myn vesting-werk ver-

der te voltooijen , zoo deele ik de Jianc-

quen in twee gelyke deelen door N. en

O. Als dan trek ik de defenfief-linie

A L van de naast aanleggende polygone,

zoodanig , dat zy met N A eene rechte

lyn uitmaake. Deze defenfief-linie AL
heeft de lengte van AF, en de face

AM op dezelve af te fteken is gelyk

aan A fi. Wanneer men nu den hoek
H

/
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H AM in twee gelyke deelen verdeelt,

200 heeft men de linie A P, welke, be-

paald door de verlengde gordyne F E

,

de capitale des bolwerks te weeg brengt,

en de uitgeftrektheid van de halve keel-

linie E P aanwyst.

§ XILVerder trekke ikde linieP L,eh
fteeke daarop afde halve keel-linie P R.'=*

EP, die de gordyne R L overlaat. Om
nu deze polygone te voltooijen, zoo trekke
ik uit het middel-puntA den cirkel boog
I L, gevende aan dezelve de lengte van
H E, waar door de defenlief-linie RIS
bepaald is, op welke S I ter lengte van
20 roeden moet worden afgefloken.

De flancq M R heeft de gedaante van
eenen cirkel-boog, welks centrum in S is.

Wanneer men R L verlengt, zoo
kan men de halve keel L T=- P R-=. EP
daar op affleeken, en dus de capitale

ST bepaalen. De polygonen S U en
V B zyn van dezelfde famenflelling met
die van B A en A I.

Ö XIII. Ditv/erkapplkeereik op eene
doorgaande hoogte, langs welke eene
vesting genaakbaar is, die anderzints
rondom kan geïnundeerd worden; ge-

il Deel. dq lyk
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Ivk we zoodanig eene " omllandigheid in

de flad Groningen en andere fteden ont-

moeten. En ik laat de kundigen oordee-

len, of men deze hoogte voor Gronin*

gen niet voordeeliger had konnen ver-

ftcrken met eene vesting van deze ge-

fteldheid, dan met een byna grachte-

loos redant-werk, 't welk deze hoogte
verciert ?

De breedte van myne oninundeerbaare

hoogte veronderflelle ik te zyn op zyn
meest 200 Rhynlandfche roeden. In

gevalle vaneene meerdere breedte zoude
men de buiten polygonen' verder konnen
uitrekken, en de defe/ifie uit klein ge-

weer door de laage tenailks van vauban
lichtelyk verkrygen.

De perpendiculaire CD, verminderd
^ynde, maakt deze maniere ook toepas-

felyk op hoogten van meerdere breedte.

Het punt N zoude men ook verder naar

G konnen verfchuiven , eu dus de inge-

bogene holligheid van de vesting ver-

minderen ; het welk dezelve ook uitge-

Itrekter kan maken.

Ö XIV. Ziet daar eene vesting, waar
in de vyand niets dan gordynen heeft aan
te vallen. AUeenlyk by ü en V liggen

twee
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twee facen; maar de inundatie maakt
ze veilig voor eenen geweldigen aanval.

Het is niet noodig aangaande haare fterk-

te veel te redenkavelen. De wal A H
trekt uit haareƒö«r^ G F de defenjte van
eene gewoone J^r^; maar de hdXvQjiancq

I K maakt dezelve tot eene volkomene
gordyney terwyl de géciQtlQ flancque IL
den vyanden bykans haar geheele vuur
zal doen ondervinden.

De ingebogene holligheid van myne
vesting maakt de belegeraars als 't wa-
re belegerd, en benaauwt hen van alle

kanten, niet alleen in de gracht te pas-

leeren , maar ook in het aprofheeren en
toeftellen van hunne batteryen tegen de
flancquen, Zy ondervinden hier het

vuur van voren , van achteren , van ter

zyden. . ^v

3^
§ XV. Het vooroordeel van onweten-

heid mag den flompen bolwerks-hoekA
berispen; maar zy, die eenig doorzicht
hebben in het aantasten van vestingen,

zullen best de zwarigheden inzien, die

om è.QJiancquen , dat is, het wezently-
ke der defenfie, over hoop te werpen,
door de aanvallers zullen moeten wor-
den uit den weg geruimd. De arillons

(Jcj 2 ma-
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maken de te rug getrokkene flancquen
in een geftel als dit , meer dan elders , on-
zichtbaar voor de aanvallers. De inge-

bogenheid der verken beneemt hun de
pjaats voor hxm&flmcq bedervende bat-

teryen.

JÖ XVL Dit is, geachte lezers, het
jiieu>vs , dat ik u aangaande de gordynen
der vestingen wilde mededeelen. Indien

myne bedenkingen de goedkeuringe van
k;undigen mogen wegdragen , zal dit ftuk-

je aanleidinge aan anderen konnen ge-

ven tpt verdere ontdekkingen.

AAN:



JiJieeJ , l/.ó'iz.
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AANTEEKENINGEN
GEHOUDEN DOOR D£

SOCIËTEIT TE NYMEGENi
VAN DE

PYLS-HOOGTEN en MERKWAAR-
DIGSTE GEBEURTENISSEN op de

RIVIEREN DEN RHYN, MAAS,
WAAL, NEDER-RÜYN

EN YSSEL.

Beginnende met primo January 1770.

Jt ei> einde de reeds begonnen aan-
TEEKENINGEN DER. SQCJETBIT tS

perfedtionneqrqn , en dezelve ten alge^

pieenen nutte zoodanig interigten, dat

men beftendig de Py//-^oo|;^^/i en merk^
waardig [Ie gebeurtenis/en, die, by alle

verfchillende failbenen en lugts-gefteld"

heden y door de afkoomende ^ivier-wa^
Uren veroorzaakt werden^ met een op-

flag van het oog zoude konnen vinden;
zoo hebben Hfeeren Leeden dezer Sa^,

iiet€ity by; balQttejering op den 5 Fe*;
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bruary beflooten , het hier navolgende

ontwerp (beginnende met primo Janua-

ry jongstleeden) op eenen vasten voet

te è'tablisfeeren , en Heeren DireCieuren

tot het exaft doen uitvoeren, en zoo
veel mogelyk verbeeteren dezer aantee-

keningen , te authorifeeren.

En dient tot narigt :

I. Dat de Pyl-paal te Keulen 200 na

mogelyk gefield is , om met de Pyl-paal

te Nymegen op het point van O egaal

te teekenen.

IL Dat als de waal aan de Pyl-paal

te Nymegen twee voeten hooger is dan

de MAAS ïè"Grave, men zelden in 't

'Canaal by het Fort St, Andries flroom

befpeurt.

ÏIÏ. Dat de maas te Grai>e boven
het Pyl van 16 voeten en 2 duimen ry-

zende, dan te Beers in het land van
Kuyk omloopt, en dit water langs

^sHertogenbosch, door den Baartwykfen

Overlaat, ontlast. '^'^•^^^ ^'' 'i<'^^'^-y-^

IV. Dat op de geftelde
' Pyl-paaï 'm

ïiet Pannerdenjche Canaal, het Pyl der

Wa A L drie duimen hooger is , dan dat

yoór den neder-rhyn, waar op in

ét colom van het verfchil der hoogte
tu^chen waal en neder-rhyn'
moet gelet worden. y«
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V. Dat het 'gemiddelde Pyl der
WAAL door de Rekenkamer te Nyme-
gen gefield is op y^ voeten boven O.

VI. Dat de maas-dyken by Gra-
ve, aldaar tot op de Pyls-boogie van 20
voeten water konften keeren.

VIL Dat de wAAL-DYKENby iVy-
megeriy tot de Pyh-hoogte van 23 voe-
ten water konnen keeren.

VIII. Dat de rhyn-dyken by-^r«-
hem , tot op de Pyls-boogte van 20 voe-
ten konnen keeren.

IX. Dat de yssel-dyken hy Does-
borg, tot op de Pyls-boogte van 18 voe-
ten konnen keeren.

X. Dat de ouden-rhyn met 13
voeten Nymeegs-Pyl begint te trekken.

XI. Dat alle de Pyl-paakn Rynland^:
fcbe voet-maat hebben.

Nota, By den laaüflen doorbraak ia
den RHYN-DYK tusfchen Huesfen en
Angeren flaat te remarqueeren, dat de
hoogte der waal te Nymegen, den
27 December 1769 des morgens ten 8
uuren, aan de Pyl-paal üond op 18 voe-
ten 2 duimen , dat het dien nagt en dezen
geheelen dag zeer hevig uit het Zuiden
en Zuid-westen waaijde, zoodanig dat
het water in den NEDfii^-RMYN te
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'Arnbem, aan de Pfl paal op den 28
dito 's morgens ten 4 uuren gewasfen was
tot 19 V. 8* d.; in welke nagt de wind
met toeneemende kragten door het

Westen in het Noorden gelopen zyn-
de, de rhyn-Dyk by Huesfen (als

aldaar het laagfte zynde) overftroomde

,

en door de fterke overflorting , by een
waay of kolk, den binnen teen des

dyks emporteerde , waar door deze
dyk-breuk veroorzaakt wierd: ftaande

als doen het water in de waal aan
de voorz. Pyl-paal ter hoogte van 19 v,

3 d., het welke zonder merkelyke ver-

mindering , met een flyven Noorae-wind

,

te Nymegen bleef flaan tot den 29 dito

,

wanneer de Rivier aldaar maar één
duim, en te Arnhem 23 duimen geval-

len was.

AA NT REKENINGEN
Van de hoogte der Wateren , volgens de Pyl-

paalen in de Rivieren den RHYN te Keu-
len, de MAAS te Grave, deWA AL te

Nymegm , den NED E R - RH YN te Arn-
hem, en den YSSEL te Döèsbgrg, welke
Pyls-hoógten des morgens ten 8 uuren geno-
ineil zyn : op de hier na volgeade Maanden*
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De merkwaardigfte gebeurtenisfen dezer Maand zyn: Dat op den 12 dezer het ys boven aan den mond van den rsfel heeft vast gezeten, en den 14 dito onder en boven de Schipbrug

te Vaeshurg, dog dat het op den 22 weder geheel los geraalct is. Dat ie Beer/e M^as op den 24 dezer voor de tweede reis heeft begonnen ora te loopen op het Pyl te Gravc van 15 v. 10 d.

Dat op den 24 dezer begonnen is met de Kade, leggende op de VHterwaardeu voor de^ykbreuk by Hmifen, te verhoogen , met intentie, om dezelve in ftaat te brengen, van daar voor
circa 18 voeten water te konncn keeren, dog dat men door den Ichielykcn aanwas van den Rhyn op den 2Ö dito dezen arbeid heeft moeten flaken, waar door het Ampt van Over-Betu-as

en verdere beneden leggende Diftriéten (bedragende te zamen omtrent 56,710 Morgen O ii's doen voor de tweede reis zyn gcinundeerd geworden.
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De morkwaardi^ftc gebeuitcnisrcii dezer Maand zyn: i. Dat men het gevaar wegens het doorbreken van do Hhg-KttJe voor den dykbreuk hy Huesfe,,, op den i
^^"j^' . ,

,?t.konieii

ne voorzorgen gelukkig te boven gekomen is. 2. Dat 'er in den nagt tusfchen den 4 en 5 dezer, in liet pakw erk voor den Ce,,tfe,i Kammerdyk by liet v cernim
,
eu \u/^ 6

^ ^^^
is, dewelke, op den ló dezer, bevonden wierd omtrent 8 Roeden lang en 5 voeten breed te zyn, ftaande als doen in het uitgewueldc gat, te mecten uit oe raaying

''^^.^.j^^jj^^jjj, j,q.

Dyksna buiten, van 10 tot ayvooten water, wanneer 'er op debuiten-linievan het pakwerk, niet een pylftok van 30 voeten geen grond te vinden was, tc^enswu
uunh' fun-

dige pra:cautie met het maken van een inwendige Rm^-Jam genomen is. 3. Op den 10 dezer is het herflellen van den Bandyk agter of binnen do laast gevallen "°''" v*'
[,|-,„",|.| gen'aa'kt is.

L'eltced voor 43000 guldens, v/elke nieuwe dyk met primo November aangaande compleet moet opgeleverd worden, mot welken arbeid reeds op oen 13 oczcr e^
-i, k'conirleèt twa'

4. Op den 14 dezer is de verlegging en verbeetering van den BanJyk by Hohhuyfe» aanbelteed per rtrekkende Rhynlandfe Roede voor 65 guldens, moetende flC/;en uj i

Maanden na de aanbelteding opgeleverd worden, zyndc met dezen arbeid op den 17 reeds een aanvang gemaakt.
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De mirkwaardigftc Gebeurtenissen dezer Mnand zyn: i. Dat, niet tcfenflaande hot ongiinftigc Weder en de aangehouden hebbende ftyvc Rivier, met den arbeid aan den herfteld wor-
denden Bmiyk by Ueuifei, ZOO veel voortgang werd gema;'kt, dat dit werk in zvnen geheelen a;inleg reets boven water is gcbragt. 2. 'Dat de hier voor üTiAcr Augustus bcfelirevcne Ver-
zinking in iiwGentfm Kammerdyk zieh nog circa zes Roeden Oostwaards na boven licclt geëxtcndeert.
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A* M U L L E ÏL*

H .^2 .öbbbiï/:



632

D

Barometer.

)

i* Morg. ^sMidd.

I 29,

3

4
5
6

7
S

f,

IC

I]

12

IQ

16

17
18

19
20
2Ï

22

23

24
25
26

27
28

29
30

J A N U A R Y.

Wiiidareck.Thermom.
Binn. Buit

V ;jf/id'.

Z W tZ
WtZ
NNW
O
o zo
OtN
NONNW
zzw
ZtW
ZWtW
WZW
WN W
WtZ
ZtW
ZWtW

z
ZOtO
OtZ
ZOtO
ON oWZW
zo
z

ZtW
zw
NW
zo

N NW

Weder,

GefieldheiJ

O.H. Wolk.
Wolkiar.

Mi*t.

Dvz.O.^H.
Wolk. Betr.

Betr. Reg.
Mist. Wolk.
Betrokken.
Wolk. Reg.
liegen.

W. Buyig.
Wolk. Reg.
O. . . Helder.

Wolkig.
O.H. Wolk.
Mistig.

Wolkig.
Helder.

Wolk.
O.H.
Wolkig.

Betr.

Betrokken.
Betr.Regen.

Wolk.
Regen.
O. Held. R;
Reg, Wind,
Sneeuw.
iWolk.Stti-

Hoogde Barometer d. 30. 2 iMiddelb. d. 20. o*
Laagfte Barometer d. 29. 4! ƒ
Hooglle Therm. binn. 41 gr. 7 jyiiddelb. gr. 34!
Laagfte Therm. bmn. 28 gr. ƒ ^ ^^

Hoogfte Therm. buit. 48 gr.
ï^iddelb. gr. 36

Laagfte Therra. buit. 24 gr.ƒ '''"''''^ ^-^ *



Gefieldheid.

Duist. W.
R-egen.
Mist. Reg.

^ - • Betr. Wolk:.ZWtW Wolkig.
'^^ Regenf

Buyig.
Wolk. B.WtN Betrokken

Z O Betr. Sn.

IWoIk. Betr.
Mistig ^ .

Betrokken.

Regen.
Betr. Wolk.
Reg
Mist. Reg.

Betr.
Bétr. Reg.

W.
Buyig. W.
Wolkig.
Betr. Reg.
Reg. Betr.

Held. Reg.
Wolk

Hoógfte Barometer d. -jo. iH n/r-jj lu j
Laagfte Barometer d. 29. oi ƒ Middelb. d. 29. 7
HoogfteTherm. binn. 4Ó gr. \ f.n\AA^\u
Laagfte Therm. binn. 32 gr. J

Middelb. gr. Z9
HoogfteTherm. buit. 52 gr. 1 iv/r-jj^iu . ,

ï.aagfte Therm. buit. 31 |r. > Middelb. gr. 41I



?34 MAART
Windftreek. "We^er,

GefleUheid.

Wolkig.
Regen.

-r Wolk.
Wolk. O.H.
Helder.
Wolkig.
Reg. Wolk.
Betrokken.
Wolk. Beer.

Betrokken.
Held. Reg.
Betr. Wolk.
Held. Reg.
O. H. W.

Wolk. O.H.
O.H. Wolk.
Betr.

Wolkig.

Betr.

Betr. Wolk.
Wolkig.
Held. Wolk,

Wolkig.^
Omtrent H,
Wolkig.

Hoogfte
Laagfte
Hoogfte
Laagfte
Hoogfte
JLaagile

Barometer d. 30. 3

f

Barometer d. 2p. 2

Therm.bin n. 46 gr.

Therm. binn. 34 gr,

Therra. buit. óo gr.

Therm. buit. 31 gr.

lMiddelb.ti.e9. Sf f

"l Middelb.gr. 40 .;

1 Middelb. gr. 45$



9
10
II

12

I

14

15
l6

17
18

lp
20
21

22

23

24
25
26

27

29
30

'sMorg.

29, .7^

9I

10

9
9i

P
5
2è

3i

3

7
10

5
8

10

9
10

. ol

.12

. li

lil

lOi

. I

2I

— oio^

iié

oi

2

eter.



Barometer.

jy^sMorg.

2~

iz

829.

-F
13

14
^5
16
17
18
lp
20
21

22
23
24
25
2Ö
27
28 —
29
30
31

30.

2
I

I§

12

P
10
8

7
9i

- 9i

9
Si

10
9i

lOl

10

ii§

II

9§

7
7»

^ 7

*iMjJd.

29.

If

I

II

II§

9

— 9

pi

9
8i

9
10

lOi

10
II

Ili

II

- 7i

7i

M I

Thermom.
Binn. Buit.

mt.

53
52

57
Ö3
66

5
óo

55
59
Ó4
Ö3

79
80

óp
Ó8

Ö3

Ö7
Ö3

61

Y.

Windftreek.

's Morg.

WNW
ozo
NOtN
NO

V ik//</</.

Weder

GefleUheili
,. i

Betr.Wolk.

Wolkig.
Held. Wolk.
Wolkig. '

Regen.

Wolkig.

ZW

Betr. Wolk.
O. Held. W.
Held. Wolk.
Wolkig.
Betr. Wolk.

WNW
WtN
OtN
NO
OtN

1

NtO
N
O
N
ZOw
ZO

I

ZtO !0. Helder.

NWtNHelder.W Wolk. Reg.
Held. Wolk.

Z Betr. Rej.W Wolk. Betr.

Reg. Betr.

Wolk.
Betr. Regen.
Wolkig.

Regen.
Betr.RegeOj

Hoogfte Barometer d. 30. 4ï\Middelb. d. 29. nf
Laaglte Barometer d. 29. 7 ƒ
?°°f?^ B^''"'- u-""-

"^^ ^'' \ Middelb. gr. öi.
Laagtle Therm.binn. 48 gr. ^"^

''

Jïoogfte Therm. buit. 80 gr. V ^.^^^3. gr. 63I
^.aaglte Therm. buit. 47 gr. ƒ ^

^



.Barometer.

D

.1

2

3

5
6

7
S

9
10
IJ

12

13

14
15
i6

17
i8

19
20
21

22

23

24
25
26

27
28

2p
30

29. 8
— 81

— iii
— 12
— iii

~ 9'^

30. I

II

''sMorg. 'sMidd.

29. 10
~ IO§

30. I

- oi

29.11
^ 8§

- pi

- 5i

- 6\
- II

33. I

29. 8§

pi
—. lOï

- pi

8§

II

- 12

- 9
lOl

29. 8

— pi
— II

30. oi

29. loi
— 10

30. 2
— \\

29.11
— 10
— II

30. I

29. iii

— II

— 8i

— 9
— 5i

— 7i

30. o\

29. 7— Il

— lOÏ

— 9i

12

— loi

iii

Thermom.
Binn. Buit.

Windftreek.

mi.



föd

Barometer.

D

1

2

3

4
5
6

7
8

9
10
i_i

12

13
J4
15
i6
17
i8,

Ï9
20
21
22
23
24
È5
2630

'sMorg.

29.

30.

29.

cl

lOè

9^

29,27
28

?9
30-
3il~

II

12

lOl

9è
10

II

iiè

Oï

iiè

9
6è

9
10

'sniiJd.

30.



U G U S T U S.

Windftrcek.

^sMorg. 'sMidd.

NNO
WtZw
zwwzw
ZW"wWZW
ZZW
NW
zw
ZWtWw
wzw,
WtZ
NO
N WWZWwwzww
WtZ
w

ZWtW
z w
ZZW
wzw
ZZW
ZOtZ
zw

Nw
WtN

^39

Weder.

GefteldheU

Wolk, Heli5.

lictr. Wolk.

— O. Hi2ld.

o. H.Wolk.
IB. R. D.W.
Wolk. O.H.

WNW
NtO
N W
ZWw

Betrokken.
W. S.Wind.— Reg.

—

Helder.

Wolk. Betr.

Reg. Wolk.
Wolkig.

Betr.

S. W»

Reg. Wolk;
Wolkig.
O. Held. R;
Wolk. —

-

Betr.

Hoogfte Barometer d. 30. ojl ^^^^jglb. d. 20. o.
Laagfte Barometer d. 29. 5e ƒ
Hoogfte Therm. binn. 74 gr. \ ^iddelb. gr. 67.
Laagfte Therm. binn. óo gr. ƒ
Hoogfte Therm. buit. 83 gi'. 1 Middelb. gr. iil,
Laagfte Therm. buit. óo gr. ƒ

(*) Den ji Voormiddag 11 uuren Donder met Hagel en Regen,
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Barometer.

jMorg.VsMidd

30« 1M30» I'

— I 1— I

— 05

2p. IIïUp. 11^

17
i8

19
20
21

22

2.^

24
25
26

27
28

29
30
31

64X

Weder.

Ge(ielJhetJ.

Wolkig.

Betrokken.

9
10 p. o

II- iM- 2
,

j9 _ 2 — 2H53
13- 5 - -5 5°

M- 4- 3549
15— 2n— liUö
iö|— I 29.12 45

29. 11^ - 11^ 47
30. 05 30. I

— 05

Wolk.
Wolkig.
Betr.

Omtrent H.
Reg. Wolk.
Helder.
Wolk. O.H.

O. Helder.
Betrokken.
Wolk.Dyz.
Helder.

Regen.
Betrokken.
Wolk. Held.

Held. Betr.

Betr. Reg.
Helder.
Betr. Wolk.

Wolkig.
Reg.

'iMiddelb. d. 2p.Hoogde Barometer d 30. 5

Laaglle Barometer d. 29. 5 .

Hoogfte Therm binn. öo gr. 1 Middelb. gr. 52.
Laagfte Therm. binn. 44 gr.

j
Hoogfte Therm. buit. 70 gr. Y Middelb. gr. 5%
Laaglle Therm. buit, 34 gr. $

u



NOVEMBER.

Hoogflc Barometer d.

Laaglte Barometer d.

HoogileTlieriTi, binn.

ï.aaglte Therm. binn.

Hoogfte Thcrm, buit.

Laaglle Therm, bqit.

Middelb. d. 2p. iii
30. 5^ .

29- 5 ƒ
56

35

^^i;:-
'VMiddelb.gr. 431

ff; l Middelb. gr. 45^



Barometer.

DECEMBER.
\

'sMorg.D

I ^o.

2

3

4
5
6

7
8

9
lO
II

12

13

14
15
i6

17
i8

19
20
21
22-
23-
24—
2.5
—

2Ó~
27!—
28—
2930.
[O—

2^

4
4i

5
4
2é —

'/Af/Vfl'.

o. 4

— 5

4 1-
2i —
I

i

—

29.

29.

II 29.

1 '30"

II 129,

lOh —
II —
Hl —
2 30,

10 129.

Thermom.
Binn. Buit.

mo, mi. mo.

44
42

44
45
43
41

39
^8

43:30
42

91-
5\~

28.

29.

4
2

2è

3^

i.^

05

I

12

w
loè

10

12
II

oi

lOl

9
S

j

—
41 __

8i 44
3i 45

37
39
42

44

45

t.

45
4Ó

44
45

8 —
2130.

4 —
2i —

4i

6

7
10 42
3i38
4 130

3 —

45

44
40

39
38

Windftreek.

"'s Morg.

NOtO
NW
NNO
O

zzw
zw
zo
zzo
ZWtZ
w z ww
ZtW
wzww
WNW
WtN
WtZ
ZWtW
zzw
z tWWNW
ZWtZw
NNW
NNO
NO
ZZW
ZW

*sMiilJ.

OtZ
NNW
NtO
OtZ
ZO

ZWtZ
zzw
ZtW
ZOtO
ZOtZ
z

WtZ
WcN
ZOtZ
zzw
WtNWNW
WtZWNWWZW
ZWtZwzw
zzw
NWtW
wzw
WtN
NOt N
NO
ZW u^.

WNW'Re

Weder.

Gefieldheid»

O. Helder.
Betrokken.

Wolk.
O. H.

O. Helder.
Helder.
Reg.Wolk.
Buyig. —
Wolk. Betr.

Mistig.

Betr. Reg.
Wolkig.

Betr.

Wolk.
W. Betr.W.

Storm.
Wolkig.
Regen.
Betr. Wolk.
Buyig.
Wolk. Sn.
Sn. Wolk.
Betr.

Hoogde Barometer d. 30. 5 Tti/ijj^oik a «« a*.

Laaglte Barometer d. 28. ^j
}Middelb. d. 29. öf

Hoogfte Therm. binn. 47 gr. 1 a/i;j j„,k „„ „r
Laagfte Therm. binn. ^^ |r. /^^^^^^^- S^- 4ii

Hoogfte Therm. buit. 49 gr. 7 R/r;jj„iK „„ .^r
Laagfte Therm. buit. l'^lr. Z^^^^*^!^'

S»^- ^^^
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N A B E R I C H T
wecëns het sam£nstei< der

KAARSJES,
TER VERWYDING VAN DEN PISWEG,

AANGEPREZEN DOOR

JDAVID VAN GESSCHER (*).

Toenik in den jaare 1709 de eer had aan het

Genootfchap myne verwydende Kaars-

jes , ter behandeling van verfcheiden ziekten

van de hlaas en den pisweg , mede te deelen

,

heb ik van dezelve gefproken , als van iet dat

aan my alleen eigen ware. Sedert heb ik iet

dergelyks ontdekt by den beroemden solin-
CJEN , wiens verhandeling over de Handwer-
ken der Heelkunde , reeds in den jaare 1684

,

te Amjlerdam is uitgegeven. Deze groote

Heelmeester, fprekende, in het zeventiende

hoofddeel des derden Deels, van het afhaalen

van den Heen by Vrouwen , door den weg
van verwyding, wil, dat men zich ten dien

einde bediene van Kaarsjes , famengefteld uit

jopcerold p^rkement , in welks binnenlle een
'^^

fiuk-

(*) Zie hier boven Bladz, 303—328,
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ftukje fpons beflofen is, en die van buiten
met plat hair-fnoer-lint omwonden zyn. Ter
bereiking van hetzelfde oogmerk by Mannen,
ftelthymhet volgende hoofddeel een twee-
de foort van Kaarsjes voor, beftaande enkelmt perkement, dat in water gekookt is , en aan
ftet welke men vervolgens door oprollinp.
drooging en gladmaaking, de behoorlyke ge-
daante gegeven heeft.

Schoon ik door proeven overtuigd ben,
dat het eerfte foort dezer Kaarsjes in vet-
fcheiden opzigten gebrekkig is, en ik de laat-
ite nimmer naar zyn voorfchrift heb konnen
famenftellen

, heb ik echter noodig geoor-
deeld van dezelven eenig bericht te geven,om niet in het vermoeden te vallen, als o£K, door het verzwygen hier van, eenige meer-
dere verdienften beoogde voor my zelven.

'

Amfierdatn den 6 Maart 1771;
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